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Ilūkstes novada pašvaldību apvienošanās projekts

IEVADS

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā un Ilūkstes novada paplašināšana

Ar mērķi  izveidot  ekonomiski  attīstīties  spējīgas  administratīvās  teritorijas  ar  vietējām 

pašvaldībām, kas  nodrošinātu  kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, Latvijā  noris 

pašvaldību  administratīvi  teritoriālā  reforma,  ko  regulē  "Administratīvi  teritoriālās  reformas 

likums"  (pieņemts  1998.gadā).  Lai  sasniegtu  reformas  mērķi,  paredzēts  veidot  lielākas, 

ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus - jeb īstenot pašvaldību apvienošanos, jo tā var 

labāk  saskaņot  sociālās  aprūpes  un  veselības,  izglītības  un  transporta  jautājumus,  piesaistīt 

lielākas investīcijas, kas radītu jaunas darbavietas, realizēt lielākus projektus, kā arī racionālāk 

izmantot esošos resursus.

Vietējo pašvaldību administratīvā iedalījuma projekts

Likums paredz, ka Ministru kabinets, balstoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas  (RAPLM)  un  pašvaldību  konsultāciju  rezultātiem,  apstiprina  vietējo  pašvaldību 

administratīvā iedalījuma projektu. 

Saskaņā  ar  2007.gada  04.septembra  MK  noteikumiem  Nr.596  “Par  vietējo  pašvaldību 

administratīvi teritoriālo iedalījumu”, tiek plānots paplašināt Ilūkstes novadu, klāt pievienojot 

trīs administratīvās teritorijas - Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes pagastu un Eglaines 

pagastu. 

Valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai 

Likums paredz, ka novada pašvaldībām, kuras vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir 

izveidotas  līdz  2007.gada  31.  decembrim,  piešķir  valsts  budžeta  dotācijas  infrastruktūras 

attīstībai Ls 150 000 apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu). 

Ilūkstes novads 2007. gadā ir pieprasījis un 2008.gada aprīlī saņēmis valsts dotācijas Ls 600 000 

apmērā.

Savukārt pašvaldībām, kuras 2007.gadā ir pieņēmušas lēmumu par apvienošanos novadā 

un darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā, ir tiesības pieprasīt valsts 

dotācijas Ls 200 000 apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu). 

Šajā sakarā Subates, Dvietes un Eglaines pašvaldības 2007.gadā, pamatojoties uz lēmumiem par 

apvienošanos, ir pieprasījušas valsts dotācijas Ls 200 000 apmērā katra.

Katra  Ilūkstes  novadu  veidojošā  pašvaldība  ir  pieņēmusi  lēmumu  par  apvienošanos. 

Lēmumi pieņemti pašvaldību domes un padomes sēdēs:
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• Ilūkstes  novada  domes  sēdē –  2007.gada  28.jūnijs  domes  lēmums  Nr.391  (skatīt 

Pielikumu Nr.1);

• Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdē - 2007.gada 22.oktobrī domes lēmums 

Nr.73 (skatīt Pielikumu Nr.2);

• Dvietes  pagasta  padomes  sēde –  2007.gada  16.oktobrī  domes  lēmums Nr.160 (skatīt 

Pielikumu Nr.3);

• Eglaines pagasta padomes sēdē -  2007.gada 16.oktobrī domes lēmums Nr.655 (skatīt 

Pielikumu Nr.4).

Apvienošanās projekta izstrādāšana

Likums paredz, ka reformas ietvaros vietējās pašvaldības sagatavo apvienošanās projektu 

un nozīmē atbildīgo pašvaldību par projekta izstrādi.

Projektā iesaistītās pašvaldības vienojās un uzdeva Ilūkstes novada domei būt atbildīgai 

par apvienošanās projekta izstrādi: tika izveidota apvienošanās projekta izstrādes darba grupa 8 

locekļu sastāvā. Par Projekta vadītāju tika iecelts Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs (skatīt 

Pielikumu Nr.5). uz 2 lapām

Projekts paredz šādu uzdevu  mu izpildi:  

1) veidojamā novada attīstības stratēģijas sagatavošanu;

2) veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta sagatavošanu;

3) apvienošanās projekta publisko apspriešanu.

2008.gada  janvārī  Reģionālās  attīstības  un  pašvaldību  lietu  ministrija  piešķīra  Ilūkstes 

novada domei mērķdotāciju Ilūkstes novada, Subates pilsētas ar lauku teritoriju, Dvietes pagasta 

un Eglaines pagasta pašvaldību apvienošanās projekta izstrādei. 

Projekta izstrādes gaitā tika apkopota un analizēta informācija par Ilūkstes novada, Subates 

pilsētas ar lauku teritoriju, Eglaines pagasta un Dvietes pagasta pašvaldībām. Tika rīkoti darba 

semināri, apspriesti novada iespējamie modeļi, darbības principi un attīstības perspektīvas. Martā 

notika iedzīvotāju sapulces Subates, Eglaines un Dvietes pašvaldībās, kurās iedzīvotāji saņēma 

nepieciešamo informāciju par apvienošanās projekta izstrādes gaitu un termiņiem, varēja izteikt 

savus  viedokļus,  priekšlikumus  un  norādījumus,  kas  būtu  jāievēro  izstrādājot  apvienošanās 

projektu. Projekta sabiedriskās apspriešanas laikā jūnijā notika atkārtotas iedzīvotāju sapulces 

Subates,  Eglaines  un  Dvietes  pašvaldībās,  kur  iedzīvotājiem  tika  reprezentēts  sagatavotais 

apvienošanas projekts.
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Pašvaldību apvienošanās projekta Ziņojuma pirmā redakcija sastāv no ievada un četrām 

nodaļām,  atsevišķā  nodaļā  kā  Pielikumi  apkopota  esošās  situācijas  analīze,  kur  ietverta 

informācija  par  teritoriju,  iedzīvotājiem,  ekonomikas  attīstību,  par  pašvaldību  struktūru  un 

funkciju izpildes analīzi.

Ziņojumā atspoguļoti galvenie jaunā novada raksturojošie parametri, balstoties uz esošās 

situācijas analīzi, izdalītas novada galvenās priekšrocības un problēmas, noteikti galvenie novada 

izveidošanas un darbības principi, iezīmēta pašvaldību funkciju izpildes stratēģija, dots novada 

pašvaldības struktūras apraksts un struktūras shēmas, kā arī  iezīmēti  attīstības virzieni,  kuros 

plānotas pašvaldību investīcijas. Apvienošanas projekta Ziņojuma galīgās redakcijas noslēgumā 

iekļauts īss pārskats par apvienošanās projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Pašvaldību apvienošanās projekts pieejams visās projektā iesaistītajās pašvaldībās un tas ir 

iesniegts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
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1. ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

1.1. N  ovada galvenie parametri  

1.tabula
Ilūkstes novada raksturojums

Novada nosaukums Ilūkstes novads

Rajons Daugavpils rajons

Plānošanas reģions Latgales reģions

Teritorijas platība 648,4 km 

Iedzīvotāju skaits 9399 

Iedzīvotāju blīvums 14,5 iedz./km2 

Novada teritoriālais dalījums 2 mazpilsētas (Ilūkstes pilsēta un Subates pilsēta ar lauku teritoriju)
5 pagasti (Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Šēderes)

Administratīvais centrs Ilūkste

Pakalpojumu centri Bebrenē, Dvietē, Eglainē, Pilskalnē, Subatē, Šēderē
Ekonomiskās aktivitātes 
centrs Ilūkste un Subate

Novada dome 32 deputāti (līdz 2009.gada vēlēšanām)
15 deputāti (pēc 2009.gada vēlēšanām)

Pamatbudžeta ieņēmumi (t.sk. 
valsts dotācijas un 
mērķdotācijas)

Ls 4 337 518   

Mērķdotācijas investīcijām 
apjoms

Ls 1 200 000 
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Ilūkstes novada karte

Ilūkstes novada teritoriālās vienības - Ilūkstes pilsēta, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes 

pagasts ir jau izveidotā novada teritoriālās vienības, bet pašvaldības, kuras pievienojas - Subates 

pilsēta ar lauku teritoriju, Eglaines pagasts un Dvietes pagasts kļūst par novada teritoriālajām 

vienībām.

Adreses  pierakstā  tiks  iekļauts  gan  Ilūkstes  novada,  gan  novada  teritoriālo  vienību 

iedalījuma (pilsētas vai pagasta) nosaukums.
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Novada simbolika

Esošajam Ilūkstes novadam ir sava simbolika.

Ilūkstes  novada  dome  ir  atjaunojusi  vēsturisko  Ilūkstes  apriņķa  ģerboni.  2006.gada 

25.maijā tika pieņemts domes lēmums par Ilūkstes novada ģerboni un karogu. 

2007.gada  5.decembrī  Kultūras  ministrija,  pamatojoties  uz  Valsts  heraldikas  komisijas 

atzinumu, reģistrēja Ilūkstes novada ģerboni Valsts ģerboņu reģistrā. 

Ilūkstes novada ģerbonis

Ar sudrabu un zaļu skaldītā laukā divi ozoli, kas izaug no pamatnes, no viena uz otru. Galvā 

vairodziņš: melnā laukā uzslējies sudraba zirgs (Ilūkstes pilsēta); sudraba šaurapmale.

Ilūkstes novada karogs

Ilūkstes  novada karogs ir  balts.  Karoga  centrā  Ilūkstes  novada ģerbonis.  Zem ģerboņa 

horizontāls uzraksts zaļā krāsā „Ilūkstes novads”. Karoga garuma un platuma attiecība ir 2:1.

Ilūkstes pilsētai un Subates pilsētai ir savs pilsētas ģerbonis. Tas tiek izmantots pilsētas 

simbolikā. 

Pēc apvienošanās:
Paplašinātais Ilūkstes novads savā simbolikā turpinās izmantot apstiprināto Ilūkstes novada 

ģerboni.

Tam piekrīt Dvietes, Eglaines un Ilūkstes pašvaldības.

Subates pašvaldība atbalsta šo priekšlikumu, bet vienlaicīgi ierosina apspriest iespēju mainīt 

esošo  Ilūkstes  novada  ģerboni,  tajā  iekļaujot  atsevišķu  simbolu  (egli)  no  Subates  pilsētas 

ģerboņa.
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1.1.1. Teritorijas raksturojums

Ilūkstes novada kopējā teritorija ir 648,40 km2, t.sk. Ilūkstes novads – 352 km2, Subates pilsēta ar 

l.t.-99 km2, Dvietes pagasts-118,4 km2, Eglaines pagasts - 79 km2. Ilūkstes novada pašvaldībām 

ir  kopējas  robežas  un  Ilūkstes  pilsēta  atrodas  novada  ģeogrāfiskajā  centrā.  Attālums  līdz 

administratīvajam centram – Ilūkstei no pagastu centriem svārstās no 10 līdz 28.8 km:

- Ilūkste – Subate – 28.8 km; 

- Ilūkste – Dviete – 10 km;

- Ilūkste – Eglaine – 10 km.

Ilūkstes  novads atrodas  Latvijas  dienvidaustrumu  daļā,  vēsturiskajā  Sēlijas  novadā, 

Daugavpils  rajona  rietumu  daļā,  Daugavas  kreisajā  krastā.  Robežojas  ar  Eglaines,  Sventes, 

Medumu,  Dvietes  pagastiem  Daugavpils  rajonā,  Dunavas  un  Rubenes  pagastiem  Jēkabpils 

rajonā  un  Lietuvas  Republiku  Augšzemes  augstienes  Z  daļā,  Ilūkstes  paugurainē  un 

Austrumlatvijas  zemienes  Aknīstes  nolaidenuma  DR  daļā.  Kopumā  teritorija  novietota 

salīdzinoši augstu virs jūras līmeņa. Novada austrumu robežu veido Daugava. Pārējās lielākās 

upes ir  Dviete,  Ilūkste,  Viesīte,  Rauda. Novadā ir daudz mazo upīšu – Akmeņupe, Pastaune, 

Dubupīte, Munda, Pļepovka, Rupsīte, Līčupe, Kazupe u.c.

Ilūkstes novads tika izveidots 2003.gadā. Novadā apvienojās Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes, 

Šēderes, Bebrenes pagasti – vēsturiski interesantas un ainaviski skaistas, kultūrvēstures un dabas 

objektiem  bagātas  Augšzemes  teritorijas.  Kopš  2003.gada  novada  centrs  ir  Ilūkstes  pilsēta. 

Attālums no novada centra līdz Rīgai ir 250 km, līdz rajona centram – Daugavpilij - 25 km. 

Novada teritorija kopā aizņem 352 kvadrātkilometrus. 

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Senākais dokuments, kurā minēta Subate, ir 1570.gada 11.oktobra pārdošanas līgums, ar 

kuru Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers pārdod Vecsubates tirgus vietu Georgam 

Plāteram-Zībergam par 15 simtiem dalderu. Ņemot vērā šo gadskaitli, subatieši kopš 2000.gada 

atzīmē Pilsētas svētkus oktobra pirmajā sestdienā.

Subate kā pilsēta izveidota 1894.gadā, administratīvi apvienojot Vecsubates (pastāvēja no 

1550.gada)  un  Jaunsubates  miestu  (pastāvēja  no  1686.gada).  1680.gadā  tai  piesķirtas 

Magdeburgas tiesības, bet pilsētas tiesības -1917.gadā. Subates vēsturiskais centrs ar 16.-20.gs. 

apbūvi ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (vienīgais Daugavpils rajonā).
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Dvietes  pagasts atrodas  Austrumlatvijas  zemienes  Aknīstes  nolaidenuma  DA  malā, 

Daugavas kreisajā krastā. Pagasta virsa pārsvarā ir lēzens līdzenums. Augstākais zemes virsas 

punkts  ir  paugurs  Majaks  (112,9 m vjl.),  kurš  atrodas pagasta  C daļā  Greizajos  kalnos.  No 

Dvietes ciemata uz Z līdz Dunavai (Dunavas pagastā) sastopamas iekšzemes kāpas. Pagasta A 

robežu veido Daugava. Pārējās lielākās upes ir Dviete un Ilūkste. Abām upēm satekot, izveidojas 

Daugavas pieteka Berezauka – 2 km gara upe, kas ietek Daugavā augšpus Glaudānu salas, kur 

pavasaros bieži ir lieli ledus sastrēgumi, to ietekmē Daugavas palienē, Dvietes un Ilūkstes lejtecē 

veidojas applūdumi līdz 5 km platā joslā. Pagasta R robežu ar Bebrenes pagastu 6,1 km garā 

posmā veido Dvietes kreisā krasta pieteka Viesīte. 

Dvietes pagasts robežojas ar Ilūkstes novadu un Nīcgales, Līksnas pagastiem Daugavpils 

rajonā un ar Dunavas pagastu Jēkabpils rajonā. Pagasta kopējā platība ir 11 840 ha („Latvijas 

pagasti”, 2001).

Eglaines pagasts atrodas Daugavpils rajona dienvidrietumu daļā, 36 km no rajona centra 

– Daugavpils, 220 km no Rīgas. Platība 79,2 km2. Pagasts robežojas ziemeļos ar Ilūkstes novada 

Bebrenes pagastu, austrumos - Pilskalnes pagastu, dienvidos – Šēderes pagastu, dienvidrietumos 

ar Lietuvas Republiku un ziemeļrietumos ar Subates pilsētas lauku teritoriju. Pagastā ir trīs ciemi 

(Eglaine, Baltmuiža, Vitkuški) un 7 apdzīvotas vietas (Laši, Anmuiža, Kazimirvalde, Pabērži, 

Kalvāni, Lavide, Sešķinišķi). Pagasta administratīvais centrs atrodas Eglaines ciemā.

Dabas resursi

Novada teritorijā pārsvarā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kopumā tā aizņem 69% no 

teritorijas, savukārt – meži 29%. Ieguvju un atradņu kopējā platība - 39.6ha.

2.tabula

Dabas resursi pašvaldībās

Zemes lietošanas 
mērķu grupa

(kopplatība, ha)

Pašvaldība
Ilūkstes 
novads

Subates 
pilsēta ar 

lauku 
teritoriju

Dvietes 
pagasts

Eglaines 
pagasts

Lauksaimniecība 30205.5 4089.1 5023.60 4520
Mežsaimniecība 3141.9 3838.2 6497.5 2308.6
Ūdenssaimniecība 142.8 185.8 247.8 147.7
Ieguve ,rūpnieciskie 

karjeri 
7.1 3.5 - 29

Apbūve un ceļi 1123.9 273.7 113.8 315.4
Kopā: 34621.2 8390.3 11882.7 7319.7

Eglaines pagastā dabas resursus veido: virszemes ūdeņi (ezeri, upes, dīķi), ekspluatējamie 

pazemes  ūdeņi,  zeme,  meži,  minerālie  resursi.  Eglaines  pagasta  teritorijā  atrodas  10  ezeri. 
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Lielākie no tiem ir: Sviļi – 29 ha, Lustberga – 19,7 ha, Baltmuiža – 17,7 ha, Kaminča – 17,7 ha, 

Pabērži-  14,8  ha.  No  visām  zemes  platībā  dominējošās  platības  aizņem  lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (69%). No visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2096 ha ir meliorēti. 

No  pagasta  teritorijas  kopplatības  apmēram  29  %  aizņem  meži,  kuros  ietilpst  valsts  meži, 

pašvaldības meži, zemnieku saimniecību un piemājas saimniecību meži, sabiedrisko organizāciju 

meži. 11%  mežu  atrodas  uz  slapjām  minerāl-  un  kūdras  augsnēm.  Pagasta  teritorija  nav 

padziļināti izpētīta, nav apzināti visi potenciālie resursi.  Pagasta teritorijā atrodas smilts karjers 

„Sviļi”. Bez smilts atradnes pagastā ir arī māla un grants atradnes.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Ilūkstes  novada  teritorijā atrodas  sekojošas  Eiropas  nozīmes  aizsargājamās  dabas 

teritorijas: dabas parks “Dvietes paliene”, dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”, dabas liegums 

“Pašulienes mežš”, dabas liegums “raudas meži”, un aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”, 

kura teritorijā atrodas dabas parks “Svente”, dabas liegums “Bardinska ezers”, dabas liegums 

“Skujienes ezers”. 

Subates pilsētā ar lauku teritoriju, atskaitot 200ha lielu platību, kurā tiek veikta kūdras 

izstrāde,  Baltmuižas  purva  platība  ir  Natura  2000  teritorija.  Dvietes  pagastā  ievērojamākie 

pagasta dabas objekti ir dabas parks “Dvietes paliene” un dabas liegumi: „Kinkausku meži” un 

“Dvietes dumbrāji”, kas ir NATURA 2000 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

1.1.2. Iedzīvotāji

Kopējais skaits

• Uz 01.01.2008. novadā kopējais iedzīvotāju skaits – 9399: Ilūkstē – 6520, Subatē-1122, 

Eglainē-1062, Dvietē –695.

• Iedzīvotāju skaits visās pašvaldībās ar katru gadu samazinās: 2006.gadā kopumā par 0.6% 

un 2007. gadā kopumā par 2.17% (skatīt 3.tabulu).

Demogrāfiskā situācija

• Iedzīvotāju dabiskais pieaugums visās pašvaldībās ir ar “-“ zīmi.

• Mirstība ievērojami pārsniedz dzimstību. Piemēram, Ilūkstes novadā 2007.gadā dzimuši 

43 un miruši 112 (skatīt 4.tabulu).

Iedzīvotāju blīvums 
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• Iedzīvotāju blīvums Ilūkstes novadā ir 18,5 iedz/km2, Subates pilsētā ar lauku 

teritoriju – 11,33 iedz/km2, Dvietes pagastā – 5,87 iedz/km2, Eglaines pagastā – 13,87 

iedz/km2.

• Pēc apvienošanās vidējais iedzīvotāju blīvums būs 14,5 iedz/km2.

Sastāvs un struktūra

• Visās pašvaldībās ir daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs. 

• No kopējā pašvaldību iedzīvotāju skaita latvieši ir 63%, krievi- 21% (sīkāk skatīt 

5.tabulu).

• No visu pašvaldību iedzīvotāju kopējā skaita darbaspējas vecumā ir 58 %, virs 

darbaspējas vecuma (62.g.) ir 23.5% iedzīvotāju (skatīt 6.tabulu).

•  No kopējā iedzīvotāju skaita sievietes 52 % un vīrieši – 48 % (skatīt 7.tabulu).

3.tabula
Iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Pašvaldība 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Ilūkstes novads 6707 6678 6520
Subates pilsēta ar lauku 

teritoriju

1124 1126 1122

Dvietes pagasts 742 723 695
Eglaines pagasts 1091 1080 1062

KOPĀ: 9664 9607 9399

4.tabula 
Iedzīvotāju dabiskā kustība pašvaldībās

Pašvaldība

2005 2006 2007
dzima mira saldo dzima mira saldo dzima mira saldo

Ilūkstes novads 44 106 -42 50 115 -65 43 112 -69
Subates pilsēta ar 

lauku teritoriju

15 30
-15

14 18 -4 8 20 -12

Dvietes pagasts 5 -17 -12 5 -8 -3 10 -13 -3
Eglaines pagasts 9 28 -19 7 14 -7 11 18 -7

5.tabula
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (01.01.2008.)

Pašvaldība latvieši krievi baltkrievi ukraiņi lietuvieši Poļi
Ilūkstes novads 4069 1211 216 51 150 722
Subates pilsēta ar 
lauku teritoriju

698 314 18 5 62 23

Dvietes pag. 621 29 10 5 15 15
Eglaines pag. 511 413 42 12 31 47

   Kopā: 5899 1967 286 73 258 807
6.tabula

Iedzīvotāju vecuma struktūra (01.01.2008.)
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Pašvaldība
Iedzīvotāju struktūra un skaits

Jaunāki par darbspējas 
vecumu
 (0-18)

Darbspējas vecumā
(19-61)

Virs darbspējas vecuma
(62 un vecāki)

Ilūkstes novads 1218 3781 1521
Subates pilsēta ar lauku 
teritoriju

212 639 271

Dvietes pagasts 135 398 162
Eglaines pagasts 129 679 254
KOPĀ: 1694 5497 2208

7.tabula
Iedzīvotāju dzimumu struktūra (01.01.2008.)

Pašvaldība Vīrieši Sievietes
skaits % skaits %

Ilūkstes pilsēta 3114 47 3406 53
Subates pilsēta ar 
lauku teritoriju

524 47 598 53

Dvietes pagasts 341 49 354 51
Eglaines pagasts 498 47 564 53

1.1.3. Tautsaimniecība

Uzņēmējdarbības aktivitāte

8.tabula
Uzņēmējdarbība pašvaldībās (2007)

Ilūkstes novads Subate Dviete Eglaine
Zemnieku saimniecības (līdz 10 ha) 5 - 4 3
Zemnieku saimniecības (10-15 ha) 8 1 6 2
Zemnieku saimniecības (līdz 50 ha) 84 7 12 13
Zemnieku saimniecības (virs 50 ha) 28 4 13 10
Piemājas saimniecības 1206 146 11 200
Kooperatīvās sabiedrības 7 - - 2

Lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumi, t.sk.
kautuves 2 - - -
gaļas pārstrādes uzņēmumi 2 - - -
graudu pārstrādes kompleksi 1 - - 1
piena pārstrādes uzņēmumi - - - -
graudu noliktavas 4 - - 2
Tirdzniecības uzņēmumi, t.sk.:
veikali 24 5 3 5
kafejnīcas, restorāni 4 1 - -
aptieka 5 1 1 -
veterinārā aptieka/ veterinārija 2 1 1 -
Ražošanas uzņēmumi, t.sk.:
gateri 6 1 - -
šūšanas (aušanas) firmas 2 1 - -
lauksaimniecības  zemju  apstrādes 
un  metālapstrādes  celtniecības 
pakalpojumi

4 - - 1
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naftas produktu pārsūknēšana 1 - - -
Sadzīves pakalpojumu uzņēmumi, t.sk.:

frizētavas 3 - 1 -
pirtis 1 1 - 1
šūšanas pakalpojumi 1 - 1 -
foto pakalpojumi 2 - - -
autoservisi 4 - - -
video noma 1 - - -
transporta pakalpojumi/tirdzniecība 5 1 - -

Darbaspēka resursi un darba tirgus

9.tabula
Bezdarba līmenis pašvaldībās

Pašvaldība 01.01.2007. 01.01.2008.
skaits % skaits %

Ilūkstes novads 343 8,3 190 4,6
Subates pilsēta ar lauku 

teritoriju
50 6.9 35 4.8

Dvietes pagasts 39 8.4 22 4.9
Eglaines pagasts 66 6.1 39 5.8

Novadā ir relatīvi augsts bezdarba līmenis: uz 2008.gada 1.janvāri tas sastādīja 4.9 % no 

visiem ekonomiski aktīvajiem novada iedzīvotājiem. Raksturojot bezdarba līmeni, jāņem vērā arī 

slēptais  bezdarbs,  kas  netiek  uzskaitīts.  Darba  nav  mazkvalificētiem,  ilgi  nestrādājošiem 

cilvēkiem ar alkoholisma problēmām. 

Tūrisma attīstība 

Ilūkstes  novada  tūrisma  informācijas  centrs  (TIC)  ir  domes  struktūrvienība,  kas  savā 

darbībā pakļauta domes izpilddirektoram (skatīt Pielikumu Nr.6). Tūrisma informācijas centrs 

strādā  sadarbībā  ar  novada  pagastos  esošajiem  tūrisma  informācijas  punktiem,  tūrisma 

koordinatoriem,  tūrisma  objektu  apsaimniekotājiem un viesu  māju  īpašniekiem,  sadarbībā  ar 

novada domes un valsts iestādēm, citiem tūrisma informācijas centriem Latvijas novados.

Tūrisma darba organizēšanai novada pagastos ir informācijas punkti:

- Ilūkstē – novadpētniecības muzejs Bērnu un jauniešu centrā.

- Bebrenes pagastā, vadītāja Benita Štrausa, tiek veidots arī Dvietes senlejas informācijas 

centrs;

- Dvietes pagastā novadpētniecības muzejs, vadītāja Astērija Kunicka;

- Šēderes un Pilskalnes pagastos tūrisma darbu koordinē pagasta pārvaldes;

- Subates pilsētā ar lauku teritoriju - tūrisma koordinatore Gunta Semjonova;

- Eglainē – Stendera muzejs, vadītāja Ligita Petuhova.
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10.tabula
Tūrisma objekti

Pašvaldība Tūrisma objekti
Ilūkstes novads Novada  teritorijā  ainaviskus  skatus  tūristu  un  atpūtnieku  apskatei, 

fotografēšanai un citam aktivitātēm dabā nodrošina Augšzemes augstienes 
Ilūkstes  –  Kaldabruņas  paugurmasīvs,  Sventes  paugurmasīvs,  Daugavas 
ieleja,  Dvietes  senleja  un  daudzi  ezeri  piemēram -  Bērzezers,  Dubezers, 
Kaminčas ezers, Stelmaka ezers, Driģeņu ezers, Ilzes ezers, Šarlotes ezers, 
Marijas ezers, Ombergas ezers, Dzeņušķu ezers u.c. Ilūkstes novads bagāts 
ar daudziem dabas un kultūrvēstures objektiem. Novada centrālo un rietumu 
daļu  aizņem Augšzemes  augstiene,  augstākais  punkts  192,2  m virs  jūras 
līmeņa. Paugurainais reljefs, skaistas ainavas, upju senlejas, seni pilskalni ir 
pamats interesantiem tūrisma piedāvājumiem aktīvai atpūtai - dabas takas 
liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”, Augšzemes ainavu taka un Akmeņupes taka 
Bebrenē.  Tajās  varat  apskatīt  interesantus  dendroloģiskus,  ģeoloģiskus 
objektus, I.Pasaules kara vācu armijas blindāžas. Takas ved gar ezeriem, pāri 
dzērveņu purviņam, gar pilskalniem. Bebrenē saglabājies muižas ansamblis 
un parks, Plāteru – Zībergu pils (tagad vidusskola) pagrabos ekskursantus 
gaida jautri pārsteigumi, pēc kuriem varat izvizināties zirgu karietē pa parku 
un  apkārtni.  Novadā  ir  jauki  ezeri  makšķerniekiem,  meži  ogotajiem  un 
sēņotājiem.  Vēstures  izzinātāji  varēs  apskatīt  daudzos  kultūrvēstures 
objektus – senas būves, baznīcas, novadpētniecības muzeju. Interesants ir arī 
amatniecības  muzejs  –  koka  karošu  privātkolekcija  “Ilzes”. Ekskursijās 
tūristus pavada ekskursiju vadītāji, ir naktsmītnes. Paliekot šeit ilgāku laiku, 
tiek piedāvāti ekskursiju maršruti pa Sēliju un tuvējo Lietuvas pierobežu.

Subates pilsēta 
ar lauku 
teritoriju

Pilsētas  krāšņākā  rota  ir  1685.gadā  celtā  evaņģēliski  luteriskā  draudzes 
baznīca, tās greznais, kokgriezumiem rotātais baroka interjers (saglabājies 
no  17.gs.  beigām),  1853.gadā  darinātās  ērģeles  un  gleznas  "Kristus  un 
grēciniece"  kopija.  Baznīcai  ir  pieci  tornīši,  kas  nav  raksturīgs  luterāņu 
dievnamiem.

Dvietes pagasts Dvietes  pagastā  atrodas  daudz  kultūras  un  vēstures  mantojuma  objektu. 
Valsts  nozīmes  arheoloģijas  piemineklis  ir  Dvietes  apmetne.  Nozīmīgi 
arhitektūras  pieminekļi  ir  Dvietes  katoļu  baznīca,  koka  kapela  Zarinku 
kapos,  magazīnas  klēts,  Dvietes  muižas  ēkas  –  trīs  saimniecības  ēkas, 
pārvaldnieka  māja,  divas  kalpu  mājas.  Pie  selekcionāra  P.  Sukatnieka 
“Apsīšu”  mājām uzstādīts  piemiņas  akmens.  Dvietes  parka  malā  atrodas 
skulptūru  kopa  “Arājs”.  Dvietes  parkā  uzstādīts  krusts  1.  pasaules  karā 
kritušo vācu karavīru piemiņai.  Dvietes pagastā  aug 5 dižkoki –  3 ozoli, 
viena priede un viens āra bērzs. 
Dabas parks “Dvietes paliene” pavasarī aicina uz putnu vērošanu un palu 
laikā piedāvā braucienus ar laivām.
Ievērojamākie  pagasta  dabas  objekti  ir  dabas  parks  “Dvietes  paliene”  un 
dabas liegumi: „Kinkausku meži” un “Dvietes dumbrāji” kas ir NATURA 
2000 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

1.1.5. Pašvaldības budžets

Ar  likumu  noteikto  funkciju  realizēšanai  katrai  pašvaldībai  ir  nepieciešami  līdzekļi,  jeb 

finanšu  resursi.  Pašvaldību  finanšu  resursus  veido  pašvaldību  budžets.  Pašvaldības  budžeta 
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mērķis  ir  noteikt  un  pamatot,  kāds  līdzekļu  apjoms  pašvaldībai  ir  nepieciešams  ar  likumu 

noteikto funkciju realizēšanai.

Pašvaldību budžeta veidošanās ir sarežģīts process, kuru nosaka un regulē valsts. Pašvaldību 

budžetu  veidošanās  kārtību  reglamentē  likums  “Par  pašvaldību  budžetiem”  un  likums  “Par 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”. Pašvaldību budžets lielā mērā ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita 

un  struktūras  attiecīgās  pašvaldības  teritorijā.  Nosakot  pašvaldības  finanšu  nepieciešamību 

kārtējam budžeta gadam, tiek ņemts vērā:

1.kopējais iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā uz iepriekšējā gada sākumu;

2.bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem;

3.bērnu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem;

4.iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma.

Katrai  iedzīvotāju  kategorijai  tiek  noteikts  finanšu  nepieciešamības  koeficients,  kuru 

sareizinot ar iedzīvotāju skaitu šajā kategorijā un saskaitot kopā tiek aprēķināta kopējā finanšu 

nepieciešamība.  Valsts  garantē  katrai  pašvaldībai  90% no  finanšu  nepieciešamības,  piešķirot 

dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF).

Pašvaldību plānotie 2008.gada budžeti (bez mērķdotācijām)

Pašvaldība Ieņēmumi (Ls) Izdevumi (Ls)
Ilūkstes novada dome 1 928 222 1 897 079
Subates pilsētas ar l.t. dome   350 555 354 178
Eglaines pagasta padome 312 975 108 695
Dvietes pagasta padome 238 705 229 661

Kopā 2 830 457 2 789 613

Analizējot  Ilūkstes  novada  veidojošo  pašvaldību  plānotos  2008.gada  ieņēmumus  un 

izdevumus par pamatu tika ņemts katras pašvaldības pamatbudžets, neņemot vērā valsts budžeta 

transfertus  un  mērķdotācijas  izglītības  un  kultūras  funkciju  nodrošināšanai.  Ienākošās 

mērķdotācijas  gada laikā proporcionāli  vienādi  palielina kā ieņēmumu tā arī  izdevumu daļu, 

kuras  izdevumu  daļā  tiek  izmantotas  norādītajam  mērķim  un  finanšu  līdzekļu  apjoms 

saimnieciskajiem izdevumiem pašvaldības funkciju nodrošināšanai paliek nemainīgs. 
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Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (%)

64.26
1.69

7.59
1.47

24.99

Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalp. u.c pašu ieņēmumi Savstarp. norēķini izgl.un soc.pakalp.
Dotācija no pašv. izlīdzin. fonda

Apkopojot Ilūkstes novada veidojošo pašvaldību pamatbudžetu, redzams, ka pašvaldības ir 

dotāciju  saņēmējas  no  pašvaldību  finanšu  izlīdzināšanas  fonda  (PFIF).  Kopējais  plānotais 

2008.gadā  saņemamo  dotāciju  apmērs  ir  Ls  707  348,  kas  sastāda  24,99%  no  kopējiem 

pašvaldību ieņēmumiem.

Procentuāli  lielākos pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – 64,26% jeb Ls 

1 818 782 , t.i. iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām 

(skatīt pieluikumu Nr. 7).

 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sastāda Ls 214 946, t.i 7,59 %. 

Savstarpējos norēķinos par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem starp pašvaldībām Ls 41 

600, jeb 1,47%. Tikpat nenozīmīgu procentu sastāda nenodokļu ieņēmumi – 1,69%, t.i. Ls 47 

781.

Izvērtējot  Ilūkstes  novadu veidojošo  pašvaldību budžeta  ieņēmumu prognozi  2008.gadam 

starp pašvaldībām,  var secināt, ka lielāko budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido Ilūkstes novada 

pašvaldības budžeta ieņēmumi, kas ir Ls 1928 222, t.i. 68,12% no visiem novada pašvaldību 

budžetu ieņēmumiem. Otrā lielākā pašvaldība pēc budžeta ieņēmumu apjoma ir Subates pilsētas 

dome, kuras budžeta ieņēmumi sastāda Ls 350 555, t.i. 12,39%. Trešajā vietā nedaudz atpaliekot 

no Subates  pilsētas domes ir  Eglaines pagasta padome -  Ls 312 975, procentuāli  – 11,06%. 

Vismazākie ieņēmumi no novadu veidojošām pašvaldībām ir Dvietes pagasta padomei, kuras 

plānotie ieņēmumi ir Ls 238 705, procentos - 8,43%. 

Pēc apvienošanās izslēdzot savstarpējos darījumus starp pašvaldībām  ieņēmumi nedaudz 

samazināsies.
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Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pa nozarēm (%) bez 
mērķdotācijām

34.99

2.43
30.05

15.69

1.7
4.46

8.96

1.72

Izpildvara,t.sk. pārējie Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība Izglītība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība
Atpūta, kultūra, reliģ. sociālā aizsardzība

Attiecīgi vērtējot Ilūkstes novadu veidojošo pašvaldību budžetu izdevumu prognozi 2008. 

gadam kopējais  izdevumu apjoms ir  Ls  2 789 613 (sīkāk skatīt  Pielikumu  Nr.8,  Pašvaldību 

pamatbudžeta izdevumi (Ls) bez mērķdotācijām). Līdzvērtīgi pašvaldību budžeta ieņēmumiem, 

tā  arī  izdevumos lielākais  izdevumu apjomu veido Ilūkstes  novada pašvaldība  Ls  1 897 079 

(68,01%). Tas izskaidrojams ar pastāvošo lielo iestāžu un struktūrvienību skaitu, salīdzinoši ar 

klāt pienākošajām pašvaldībām. Otrajā vietā ir Subates pilsētas dome, kuras budžeta izdevumi 

sastāda  Ls  354 178  (12,69%).  Tad  seko  Eglaines  pagasta  padome  –  Ls  308 695  (11,07%). 

Vismazākie izdevumi attiecīgi ir Dvietes pagasta padomei Ls 229 661 (8,23).

Vērtējumā pa nozarēm vislielāko īpatsvaru veido izdevumi izpildvarai, kas sastāda 34,99%. 

Tas izskaidrojams ar to, ka plānojot budžetu pie izpildvaras tiek plānoti visa gada neparedzētie 

izdevumi,  kā  arī  pašvaldību  parādu  saistības  (saņemto  kredītu  atmaksa,  to  apkalpošanas 

izmaksas, parādu % samaksa; (skatīt pielikumu Nr.9  uz 4 lapām,  Nr. 10 un  Nr. 11) un pārējā 

ekonomiskā darbība, kuru neieskaita citās nozarēs.

Otrajā  vietā  ierindojas  izglītība,  kas  procentuāli  sastāda  –  30,05%,  neskatoties  uz  to,  ka 

budžeta  analīzē  netiek  ņemtas  mērķdotācijas  izglītības  darbinieku  darba  samaksa.  To  var 

izskaidrot  ar  to,  ka  katrā  pašvaldībā  darbojas  kāda  no  izglītības  iestādēm  un  izglītībā 

saimniecisko jautājumu risināšanā ir pievērsta liela vērība.

Trešā  lielākā  nozare  izdevumos  ir  pašvaldību  teritoriju  labiekārtošana  un  komunālā 

saimniecība – 15,69 %. Veidojošās pašvaldībās komunālās saimniecības pastāv kā iestādes vai 
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struktūrvienības, izņemot Ilūkstes novada domi, kur komunālos pakalpojumus veic SIA, līdz ar 

to izdevumi tiek plānoti ne tikai labiekārtošanai, bet arī komunālajiem izdevumiem.

Nākošajā vietā ierindojas sociālās nodrošināšanas izdevumi – 8,96%, kur lielāko īpatsvaru 

sastāda sociālie pabalsti kā arī pārējie sociālās aprūpes pasākumi. 

Mazāk nozīmīgu izdevumu procentu veido kultūra un sports - 4,46%, kā arī veselības aprūpe 

-1,70%,  kā  darba  tirgus  administrēšana,  tūrisms  un  lauksaimniecības  konsultāciju  struktūru 

uzturēšana – 2,43% un sabiedriskā  kārtībā – 1,72%.
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1.2. Novada stiprās un vājās puses

Ilūkstes novada stiprās puses (priekšrocības):

• Ilūkstes novads ir izveidojies pakāpeniskas apvienošanās rezultātā.

• Novads ir bagāts ar daudzveidīgiem dabas resursiem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

un  kultūrvēsturiskajiem  objektiem.  Novada  teritorija  ir  vienota  un  kompakta,  ar  senu 

teritorijas un iedzīvotāju kultūrvēsturisko vienotību.

• Teritorijā ir divas mazpilsētas - Ilūkste un Subate.

•  Ilūkstes pilsētai ir visi priekšnoteikumi, kas atbilsts novada administratīvajam centram 

(visvairāk apdzīvota vieta novadā, labs ģeogrāfiskais stāvoklis un sabiedrisko objektu 

izvietojums,  atbilstošs  ceļu tīkls  un tendēta  iedzīvotāju  plūsma kā uz centru,  kur  var 

saņemt visrairāk iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus).

• Teritorija robežojas ar Lietuvu;

• Labvēlīgs Daugavpils un Jēkabpils tuvums;

• Lielākas iespējas investīcijām un to piesaistei, garantējot lielāku pašvaldības 

līdzfinansējumu, 

• Paplašinoties novadam pieaugs tā kā projektu iesniedzēja kapacitāte; 

• Lielākas iespējas valsts iestāžu pakalpojumu pieejamībai novada centrā;

• Daudzveidīga un plaša izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju 

institūciju infrastruktūra un darbības pieredze;

• Iespējams nodalīt lēmējvaru no izpildvaras, atdalīt saimnieciskos jautājumus no 

politiskajiem, iesaistīt pašvaldības darbā profesionālus vadītājus un speciālistus.

Ilūkstes novada vājās puses (galvenās problēmas):

  - Iedzīvotāju skaita samazināšanās un zems dzimstības līmenis; 

  - Iedzīvotāju aizplūšana uz lielajām pilsētām un ārzemēm;

- Nepietiekošs kvalificēta darbaspēka resursu apjoms; 

- Relatīvi augsts bezdarba līmenis (kopā ar slēpto bezdarbu);

- Neapmierinoša sabiedriskā transporta kustība;

- Zemas kvalitātes valsts ceļi;

- Zema uzņēmējdarbības aktivitāte laukos;

- Zema materiāli  tehniskā bāze vietējiem iedzīvotājiem. Nav starta kapitāla, lai  uzsāktu 

uzņēmējdarbību;

- Novadā daudz neapsaimniekotu nekustamo īpašumu;
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- Valstī nepabeigtā zemes reforma;

- Valsts policija nespēja pilnībā nodrošināt novadā nepieciešamo sabiedrisko kārtību;

- Neapmierinoša veselības aprūpes pakalpoju pieejamība;

- Iespējama vietējo politiķu attālināšanās no vēlētājiem.

1.3. Novada izveidošanas un darbības principi

Ilūkstes novada, Subates pilsētas, Dvietes pagasta un Eglaines pagasta pašvaldības vienojas par 

šādiem novada izveidošanas un darbības principiem: 

Novada izveidošanas īstenošanas plāns

• Novadu izveidot sākot ar 2009.gada 1. janvāri 

• Projektā iesaistītajām pašvaldībām līdz 2008.gada  19. decembrim ir jāpieņem lēmumi 

par Ilūkstes  novada izveidošanu un jāiesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijā.

Galvenie  apvienošanās un pārejas perioda organizatoriskie pasākumi

• Periodu līdz nākošajām pašvaldību vēlēšanām uzskatīt par pārejas periodu.

• Līdz 2009.gada vēlēšanām novada domē ir 32 deputāti, pārstāvot visas novada teritoriālās 

vienības. 

• Novada  pašvaldības  darbā  tiek  pārņemta  un  pielietota  Ilūkstes  novada,  kā  arī  Subates 

pilsētas, Dvietes pagasta un Egalaines pagasta pašvaldību pozitīvā pieredze.

• Novada administratīvais centrs - Ilūkstē, kur iedzīvotājiem tiek nodrošināti visi pašvaldības 

sniegtie pakalpojumi.

•  Novada  centrā  pašvaldības  pakalpojumu  nodrošināšana  netiek  koncentrēta.  Pašvaldības 

sniegtie  pakalpojumi  iedzīvotājiem  tiek  saglabāti  arī  vietās,  kur  tie  tika  sniegti  pirms 

apvienošanās, ja pēc šiem pakalpojumiem ir pieprasījums. 

Novada domes pirmās sēdes. Pašvaldības nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana.

• Novada domes pirmā sēde notiek Ilūkstē, tās darbu organizē Ilūkstes novada dome.

• Lai nodrošinātu novada domes darba nepārtrauktību, otrajā domes sēdē ir vēlams izskatīt 

šadus jautājumus:

               -  Par  Novada nolikuma apstiprināšanu  

- Par pastāvīgo komiteju izveidošanu 

- Par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu.

- Par komisiju izveidošanu.
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- Par komisijas locekļu ievēlēšanu

- Par pārvalžu izveidošanu Subatē, Eglainē un Dvietē

- Par pārvalžu nolikumu apstiprināšanu

- Par Subates, Egalaines un Dvietes pārvalžu vadītāju iecelšanu.

- Par  Ilūkstes  novada  dzimtsarakstu  nodaļas  nolikuma  apstiprināšanu  (jaunā 

radakcijā)

- Par novada simboliku

Mērķdotāciju un investīciju izmantošana

• Vienreizējā  mērķdotācija  tiek  izmantota  pasākumiem,  kas  saistīti  ar  visa  novada 

pilnveidošanu un attīstību.

• Mērķdotāciju, investīciju sadalījumā tiek izmantots vienlīdzības un subsidiaritātes princips – 

katrā  teritorijā  tiek  investēts  vienāds  mērķdotācijas  apjoms  apvienojušos  pašvaldību 

noteiktajos prioritārajos infrastruktūras objektos, saskaņojot prioritātes novadā. 

Pamatskolu pastāvēšanas un skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

• Tiek nodrošināta visu pamatskolu pastāvēšana un tālāka attīstība.

• Tiek  nodrošināta  vienota  skolēnu  pārvadāšana  līdz  mācību  iestādēm un  saglabāta  esošā 

sabiedriskā transporta kustība.

• Tiek  pārtraukti  savstarpējie  norēķini  par  skolēnu  mācībām  izglītības  iestādēs  novada 

teritorijā.

Komunālo pakalpojumu un ceļu uzturēšanas nodrošināšana

• Novadā komunālo pakalpojumu nodrošināšana netiek centralizēta..

• Komunālajiem pakalpojumiem, kurus sniedz pārvalžu komunālie dienesti, tarifus apstiprina 

novada dome, izvērtējot katras teritoriālās vienības esošo situāciju.

• Lai uzlabotu pašvaldības ceļu uzturēšanas kvalitāti  un efektīgāku autoceļu fonda līdzekļu 

izlietošanu un pašvaldības tehnikas izmantošanu, plānot izveidot vienotu novada pašvaldības 

ceļu uzturēšanas dienestu.

Kustamā un nekustāmā īpašuma pārreģistrēšana

• Novada dome pārņem pievienojušos pašvaldību īpašumtiesības gan attiecībā uz nekustamo 

īpašumu (zemi, ēkām, būvēm), gan attiecībā uz kustāmo mantu (transporta līdzekļiem u.c.).

• Subates, Dvietes, Eglaines pašvaldību nekustamie un kustamie īpašumi paliek šo teritoriālo 

vienību pārvalžu valdījumā. Par to lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu ir atbildīgs 

pārvaldes vadītājs.

21



Ilūkstes novada pašvaldību apvienošanās projekts

• Nekustamie īpašumi pēc apvienošanās tiek reģistrēti kā novada domes īpašums.

• Pārvalžu vadītāji, pamatojoties uz domes pilnvarojumu, likumā noteiktā kārtībā, pārreģistrē 

pārvaldes valdījumā esošos transporta līdzekļus.

• Iestādes, kurām pēc apvienošanās mainās juridiskais statuss, tiek pārreģistrētas VID. Iestādes 

vadītājs, pamatojoties uz domes pilnvarojumu, likumā noteiktā kārtībā reģistrē iestādi VID 

un brīdina darbiniekus par iestādes juridiskā satusa maiņu.

• Īpašumu tiesību apliecinošo dokumentu oriģināli pārvaldēm ir jāuzskaita un jāsaglabā 

atsevišķos sarakstos. Arhīva lietās tiek iekļautas tikai šo dokumentu apliecinātas kopijas.

Pašvaldības rekvizītu maiņa 

• Pēc apvienošanās tiek mainīti Subates, Dvietes un Eglaines pašvaldību rekvizīti. 

• Paplašinātā  novada  pašvaldības  rekvizītus  var  uzsākt  pielietot  Ilūkstes  novada 

ģerboni.

• Par Ilūkstes novada simboliku un ģerboņa pielietošanu pašvaldības rekvizītos lemj 

jaunizveidotā novada dome.

• Vienlaicīgi nomainās arī pašvaldību iestāžu rekvizīti.

 

Pārvaldes struktūras pilnveidošana un jaunu darbinieku pieņemšana

• Pašvaldības struktūras veidošanā tiek izmantots gan teritoriālais, gan nozaru, jomu dalījums 

un attiecīgi novada pašvaldības darbībā tiek nodrošināta gan nozaru, gan jomu institūciju 

koordinācija, gan arī teritoriālo vienību institūciju koordinācija.

• Pašvaldības struktūras pilnveidošana un jaunu darbinieku pieņemšana notiek pakāpeniski, 

prioritāti  dodot  novada darbiniekiem, nodrošinot  darbinieku specializācijas  padziļināšanu, 

kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanu.

Pašvaldību teritoriju plānojumi

• Pašvaldību teritorijas plānojumi, kā novada teritorijas plānojuma daļas, ir spēkā līdz jaunā 

novada teritorijas plānojuma pieņemšanai. 

• Pēc  apvienošanās  jaunizveidotā  novada  dome izvērtē  esošos  pašvaldību  teritoriju 

plānojumus, un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu, kā arī 

pieņem  lēmumu  par  jaunas  Ilūkstes  novada  teritorijas  attīstības  programmas  izstrādi, 

pamatojoties uz kuru tiek pieņemt lēmums par jauna Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 

izstrādāšanu un mērķdotāciju pieprasīšanu.
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Pašvaldību saistošie noteikumi

Pašvaldību saistošie noteikumi, kā novada saistošo noteikumu daļas, ir spēkā līdz jauno novada 

saistošo noteikumu pieņemšanai.

Vienotās informācijas sistēmas ieviešana 

Subates, Eglaines un Dvietes pašvaldību elektroniskā datu bāze tiek saglabāta un pakāpeniski 

pievienota Ilūkstes novadā esošajām  vienotajām informācijas sistēmām:

PVIS –iedzīvotāju reģistrs 

PVIS – civilstāvokļa aktu reģistrācija 

ZZ Dats –nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana

Microsoft Dynamics – grāmatvedības uzskaite

Pašvaldības  grāmatvedības  uzskaite  tiks  veikta  centralizēti,  bet  daļēji  centralizēta  tā  paliek 

pašvadības iestādēs Subates pilsētā.

Notiks pakāpeniska pāreja uz vienotām datorprogrammām  un vienoto informācijas sistēmu arī 

citās novada darbības jomās.

 Darbs ar pašvaldību arhīviem 

• Visām pašvaldībām līdz apvienošanai (2008.gada decembrim ieskaitot)  ir  jāveic pastāvīgi 

glabājamo un personāllietu aprakstīšana un īstermiņa glabājamo lietu uzskaite:

Subates pilsētas domei par 2004.-2008.g.

Dvietes pagasta padomei par 2004.-2008.g.

Eglaines pagasta padomei par 2005.-2008.g.

Ilūkstes novada domei par 2003.-2008.g.

• Daugavpils  zonālajam valsts  arhīvam ir  jānodot  pastāvīgi  glabājamās un personāla  lietas 

(kopā 1100 ).

• Pašvaldības darbam nepieciešamos arhīva dokumentus novada dome saņems noslēdzot ar 

Daugavpils zonālo arhīvu līgumu par lietu izsniegšanu.

• Pašvaldību īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu oriģinālus neiekļaut pastāvīgi glabājamās 

lietās (aizstāt ar apliecinātām kopijām).

• Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu un bāriņtiesu aprakstītas lietas, kā arī īstermiņa glabājamās 

lietas tiek nodotas Ilūkstes novada  dzimtsarakstu nodaļai un novada bāriņtiesai.
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1.4. Pašvaldības funkciju īstenošanas stratēģija novadā

1. ORGANIZĒT IEDZĪVOTĀJIEM KOMUNĀLOS PAKALPOJUMUS

Komunālos pakalpojumos ietilpst ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sniegšana un 

sadzīves atkritumu izvešanas organizēšana (turpmāk tekstā “komunālie pakalpojumi”). Subates, 

Dvietes un Eglaines pašvaldībās komunālie pakalpojumi visām lietotāju grupām tiek sniegti ar 

katras  pašvaldības  dibināta  dzīvokļu un  komunālās  saimniecības  dienesta starpniecību,  bet 

Ilūkstes  novadā  komunālos pakalpojumus sniedz novada domes dibinātas  kapitālsabiedrības 

-SIA “Ornaments”  un  SIA “Šederes  pakalpojumi”.  Visās  pašvaldībās  sadzīves  atkritumu 

izvešanas pakalpojumus sniedz SIA „EKO Latgale”.

Pašvaldībās pieņemtie saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu:

• Ilūkstes novads - 2005.gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr.3 „Par atkritumu 

apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”.

• Dviete – 2006.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.7 “Par atkritumu apsaimniekošanu 

Dvietes pašvaldībā”.

• Eglaine - 2005.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.3 „Par atkritumu apsaimniekošanu 

Eglaines pagasta teritorijā”.

11.tabula 
Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība 

Pašvaldība Rekonstruētie 
infrastruktūras objekti

Plānotie infrastruktūras 
attīstības darbi

Piezīmes

Ilūkstes novads

 Ilūkstes 
pilsēta 

2003.gadā Ilūkstes pilsētā 
rekonstruēta centralizētā 
siltumapgādes sistēma

Ūdensapgādes tīkla 
paplašināšana un atjaunošana 
Grāvju, Kastaņu, Pļavu, Upes, 
Zemgales-Jelgavas ielā, 
Zemnieku –Pilskalnes ielā.
Kanalizācijas tīklu 
paplašināšana un atjaunošana 
Raiņa, Pļavu, Kalna, Strēlnieku, 
Zemnieku –Pilskalnes ielās, 
Zemgales-Jelgavas ielās.
Jaunas kanalizācijas  sūknēšanas 
stacijas  izbūve  Pļavu  un 
Jelgavas ielās un rekonstrukcija 
Upes ielā

Kohēzijas  fonda 
projekts 
“Ūdenssaimniecības 
attīstība Ilūkstē”
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Bebrenes 
pagasts 

 

Pilskalnes 
pagasts 

 Šēderes 
pagasts 

2006.gadā 
Rekonstruēta 
ūdesnssaimniecības un 
kanalizācijas sistēma: 

Bebrenes ciemā 

Pilskalnes ciemā, 
Doļnajas ciemā, 
Dubezerā.

Šēderes ciemā, Raudas 
ciemā, Pašulienes ciemā

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Bebrenes pagastā. 
Notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtas 
būvniecība  Bebrenes  pag.  Ilzes 
ciemā

2008-2009.gadā Šēderes ciemā 
centralizētās  siltumapgādes 
sistēmas  rekonstrukcija 
(katlumājas  rekonstrukcija  un 
kurināmā  novietnes  uzbūve, 
divu  katlu  uzstādīšana, 
siltumtrases  0,8  km 
rekonstrukcija,  6  individuālo 
siltummezglu uzstādīšana)

ERAF

Latvijas  vides 
aizsardzības fonds

Valsts dotācijas 
pie novada 
veidošanas

sīkāk skatīt 
Pielikumā Nr.10

Subates 
pilsēta ar 
lauku 
teritoriju

Skatīt Pielikumu Nr.11

Dvietes 
pagasts 

Dvietes ciemā:
Jauna atdzelzošanas 
stacija
Jauns maģistrālais 
ūdensvads (1 km)
Jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas
Jaunas notekūdeņu 
pārsūknēšanas stacijas (2)
Rekonstruēta katlumāja 
un siltumtīkli (2003-
2004.g.)
Siltumtrase uz 4 dz. 
mājām (vecā)

Eglaines 
pagasts

2008.-2009.gadā 
Atdzelzošanas iekārtu 
pieslēgšana ūdensvada sistēmai 
Baltmuižas ciemā
Atdzelzošanas iekārtu 
pieslēgšana pamatskolas ēkai 
Eglaines ciemā

Valsts dotācijas 
pie novada 
veidošanas

 
Subatē, Dvietē un Eglainē komunālos pakalpojumus sniedz pašvaldību komunālie dienesti un 

šajā gadījumā:

1) tarifus apstiprina pašvaldība;

2) veidojas lielāks budžeta ieņēmumu apjoms, jo maksājumi par pakalpojumiem tiek ieskaitīti 

pašvaldības budžeta ieņēmumos;
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3) rodas iespēja izmantot ieņēmumus no maksājumiem pašvaldības naudas plūsmas vadībai;

4)  kredīta  gadījumā tas  ir  slogs  visam pašvaldības  budžetam un mazākas ir  iespējas  kredītu 

ņemšanai citām nozarēm;

5) ir lielākas pakalpojumu dotēšanas iespējas.

Ilūkstes  novadā komunālos  pakalpojumus sniedz  komercsabiedrība SIA „Ornaments” un 

SIA “Šēderes pakalpojumi”, tad šādā gadījumā:

1) tarifus nosaka neatkarīgais sabiedrisko pakalpojumu regulators;

2) pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja un ir tiesīga sniegt galvojumu aizņēmuma veikšanai, 

bet tas neierobežo pašvaldības aizņemšanās iespējas citu nozaru institūcijām;

3) mazākas iespējas pakalpojumu dotēšanai.

12.tabula
Komunālo pakalpojumu tarifi 

Pašvaldība Siltumenerģija Ūdens  un  kanalizācija  (bez 
PVN) mēnesī

Ilūkstes novads: t.sk. - -
Ilūkstes pilsēta 33,00 Ls/MVh (bez PVN) Ūdens –0.29Ls/m3 kanalizācija 

– 0.39Ls/m3

Bebrenes pagasts 36,21 Ls/MVh (bez PVN) ūdens – 0.30 Ls/ m3 

kanalizācija – 0.60 Ls/ m3 

Pašulienes ciems 30,28 Ls/MVh (bez PVN) ūdens –0,47 Ls/cilv. mēnesī no 
1 cilvēka
kanalizācija –1,00 Ls/cilv.

Šēderes ciems 28,36 Ls/MVh (bez PVN) ūdens - 0,28 Ls/m3

kanalizācija - 0,39 Ls /m3
Eglaines pagasts nav ūdens – 0,80Ls/cilv. 

kanalizācija – 0,90Ls/cilv. 
Dvietes pagasts Ls 0,85 m2 Ūdens – 0,43 Ls/ m3

kanalizācija – 1,09 Ls/cilv.
Subates pilsēta Ls 0,75 m2 ūdens –3,00 Ls/cilv., 

kanalizācija - 1,77 Ls/m3 

Viena no pašreizējām problēmām, iespējams arī nākotnē, ir iedzīvotāju parādi par komunālajiem 

pakalpojumiem. 

Plānotā situācija pēc apvienošanās 
• Komunālo  pakalpojumu:  ūdensapgādes,  kanalizācijas,  siltumapgādes  un  atkritumu 

apsaimniekošanas, apjoms saglabājas.

• Komunālo  pakalpojumu  nodrošināšana  notiek  decentralizēti.  Subatē,  Dvietē  un  Eglainē 

pakalpojumus  nodrošinās  pārvaldes  darbinieki,  kas  ietilpst  katras  teritoriālās  vienības 

pārvaldes struktūrā –komunālajā nodaļā vai dienestā.

• Par pakalpojumu nodrošināšanas organizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.
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• Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem iedzīvotāji varēs nomaksāt savā pilsētas vai 

pagasta pārvaldē;

• Komunālo  pakalpojumu  darbības  koordināciju  novada  mērogā  nodrošina  domes 

izpilddirektors..

• Novada  investīciju  prioritātes  tuvākajos  gados  komunālo  pakalpojumu  jomā  paliek 

ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības infrastruktūras sakārtošana un attīstība. Taču arī 

nākotnē būs nepieciešamas lielas investīcijas komunālās infrastruktūras sakārošanai.

2.GĀDĀT PAR SAVAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU UN 

SANITĀRO TĪRĪBU

A. Labiekārtošanas darbi
Labiekārtošanas darbus Ilūkstes novada Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastos, kā arī 

Subatē,  Dvietē  un Eglainē nodrošināšana pašvaldības komunālās  nodaļas  darbinieki.  Ilūkstes 

pilsētā  ir  izveidota  domes  komunālā  daļa,  kas  veic  zaļo  zonu,  parku,  skvēru  ierīkošanu  un 

uzturēšanu, kā arī ielu sakopšanu. Ir komunālās saimniecības pārzinis, 3 labiekārtošanas darbu 

strādnieki, 9 sētnieki. Vasaras periodā tiek izmantots pagaidu algotais strādnieku darbs.

Zaļo zonu, parku un skvēru ierīkošanai un uzturēšanai tiek izmantoti komunālo dienestu 

resursi un algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki, bet tas ir nepietiekošs, īpaši aktuāli tas ir 

Dvietes pagastā, kur ir daudz zaļās zonas.

Visās pašvaldībās komunālās nodaļas atbild par kapu uzturēšanu, kopā pēc apvienošanās 

novadā būs 25 kapsētas. Pašvaldības vēlas uzlabot kapu apžogojumu un atkritumu savakšanas 

sistēmu, turpināt sadarbību ar draudzēm un palīdzēt uzkopt kapsētas. Subates pilsētas dome vēlas 

slēgt divas (Vecticībnieku un Katoļu) kapsētas, jo apbedījumus iespējams veikt citās kapsētās.

Plānotā situācija pēc apvienošanās:

• Labiekārtošanas darbu apjoms saglabājas un tiek uzlabots;

• Labiekārtošanas darbu organizēšana netiks centralizēta, bet tikai koordinēta;

• Par labiekārtošanu administratīvajās teritorijās atbild pārvaldes vadītājs;

• Novada mērogā labiekārtošanas darbu koordināciju nodrošina domes izpilddirektors.
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B. Ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. Publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana

13.tabula
Autoceļu uzturēšana 

Pašvaldība Ceļu 
garums, km

Ielu
garums,

km

Autoceļu fonda 
līdzekļi 2008.g. 

(Ls)

Ikdienas ceļu un ielu uzturētājs,
tehniskais nodrošinājums

Ilūkstes 
novads, t.sk.:

266771 (t.sk. 
pārējie izdevumi 
36771)

2008.gadā iegādāts pašgājējs greiders

Ilūkstes 
pilsēta

- 18.4 91000 SIA “Ornaments” 

Bebrenes 
pagasts

85.3 - 56300 Bebrenes pagasta pārvaldes komunālā 
daļa; traktors MTZ, piekabināms 
greiders

Pilskalnes 
pagasts

97.03 2.16 41500 Pilskalnes pagasta pārvaldes vadībā ZS 
“Mauriņi” 

Šēderes 
pagasts

74.40 1.3 41200 SIA “Šederes pakalpojumi” 

Eglaines 
pagasts

110 2.4 64986 Eglaines pagasta padomes komunālā daļa

Dvietes 
pagasts

62.18 - 77072 Dvietes pagasta padomes komunālā daļa

Subates 
pilsēta ar l.t.

66.07 21.03 83248 Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes 
komunālā daļa

Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldības ceļu uzturēšanai ir nepietiekoši.

Plānotā situācija pēc apvienošanās:

• Ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas darbu organizēšana netiek 

centralizēta, bet tikai koordinēta.

• Minētos darbus administratīvājās teritorijās vada pārvalžu vadītāji, Ilūkstes pilsētā – novada 

saimniecības nodaļa vadītājs. Novada mērogā darbus koordinē domes izpilddirektors.

• Veidot novadā vienotu ceļu uzturēšanas iecirkni.

• Autoceļa fonda līdzekļu sadali un novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases apstiprina 

novada dome.

• Novadā  tiek  nodrošināta  centrālo  vietu  apgaismošana  visos  pārvalžu  centros,  līdz  ar  to 

aktuāla ir apgaismošanas ierīču uzstādīšana Eglaines un Dvietes pagastos.

3. NOTEIKT KĀRTĪBU KĀDĀ IZMANTOJAMI PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠIE 

MEŽI UN ŪDEŅI

Lai  izpildītu  šo  pašvaldības  funkciju,  pēc  apvienošanās  jaunizveidotai  novada  domei 

jāpieņem vienotus saistošos noteikumus par kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie 

meži un ūdeņi. Nevienā no pašvaldībām šādi noteikumi nav izstrādāti.
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4. GĀDĀT PAR IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBU

Šī  ir  viena  no  svarīgākajām  pašvaldības  funkcijām.  Lai  nodrošinātu  tās  izpildi  visās 

pašvaldībās ir nodrošināta nepieciešamo izglītības iestāžu darbība. 

Esošajā Ilūkstes  novadā  darbojas  8 izglītības  iestādes -  4  vidusskolas,  2  pirmskolas 

izglītības  iestādes,  mūzikas  skola  un  bērnu  jauniešu  centrs.  Kopā  izglītības  iestādēs  ir  1587 

skolēni, nodarbināti 161 skolotāji un 89 tehniskie darbinieki. 

Subates  pilsētā  ar lauku teritoriju darbojas  2 izglītības iestādes  -  Subates  pamatskola un 

pirmskolas izglītības iestāde. Pamatskolā mācās 105 audzēkņi un strādā 14 pedagogi.

Dvietes pagastā ir pamatskola, kurā mācās 63 skolēni un strādā 16 pedagogi.

Eglaines pagastā ir pamatskola, kurā mācās 139 skolēni un strādā 21 pedagogs.

Izglītības iestāžu raksturojums 
2007./2008. m.g.

14.tabula
Izglītības iestādes nosaukums Audzēkņu 

skaits
Pedagoģisko 
darbinieku 

skaits

Tehniskā 
personāla skaits

Ilūkstes novads
Ilūkstes 1.vidusskola 529 46 24
Ilūkstes 2.vidusskola 162 25 18
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zvaniņš”

152 16 17

Bebrenes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Mazputniņš”

36 3 6

Bebrenes vidusskola 178 25 12
Ilūkstes novada neklātienes vidusskola 178 19 4
Bērnu un jauniešu centrs 184 10 4
Ilūkstes mūzikas skola 168 17 4
Subates pilsēta ar lauku teritoriju
Subates pamatskola 105 14 13
Subates pirmsskolas izglītības iestāde 25
Dvietes pagasts
Dvietes pamatskola 63 16 6
Eglaines pagasts
Eglaines pamatskola 139 21

KOPĀ: 1919 212 108 

Pēc apvienošanās:

• Viena no svarīgākajām pašvaldības funkcijām novadā paliek – izglītības nodrošināšana.

• Ilūkstes  novadā  darbosies  12  novada pašvaldības  izglītības  iestādes,  2  - Daugavpils 

rajona  padomes  izglītības  iestādes  (Ilūkstes  sporta  skola  un  Raudas  speciālā 

internātskola) un viena Profesionālā viduskola Bebrenes pagastā.

• Pašvaldībai  būs  jānodrošina  visu esošo  izglītības  iestāžu tālāka darbība  un ieplānotie 

skolas ēku remonti.
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• Pārņemt novada teritorijā esošās Daugavpils rajona padomes  izglītības iestādes.

• Ņemot vērā izglītības iestāžu ievērojamo skaitu, jāveido sava novada izglītības pārvalde.

• Lai piesaistītu vairāk bērnus mācīties novada skolās, jāplāno un jānodrošina ērtāka un 

izdevīga  skolēnu  nokļūšana  uz  mācību iestādēm t.sk.  no  kaimiņu pašvaldībā  (aktuāli 

Bebrenes vidusskolai).

5. RŪPĒTIES PAR KULTŪRU UN SEKMĒT TRADICIONĀLO KULTŪRAS VĒRTĪBU 

SAGLABĀŠANU UN TAUTAS JAUNRADES ATTĪSTĪBU

Šo  svarīgo  funkciju  veikšanai  katrā  pašvaldībā  darbojas  kultūras  iestādes.  Galvenās 

kultūras iestādes pašvaldībās ir kultūras nami, bibliotēkas un atsevišķās  pašvaldībās – muzeji. 

Pašvaldības finansiāli atbalsta  pašdarbības kolektīvus.

15.tabula
Kultūras namu raksturojums 2007.gadā

N.
p.
k.

Kultūras nams

Ie
st

ād
es

 o
rg

. 
no

ri
se

s g
ad

a 
la

ik
ā

Pašdarbības kolektīvi

K
ol

ek
tīv

a 
da

līb
ni

ek
u 

sk
ai

ts

1. Ilūkstes pilsētas 
kultūras centrs
(apkalpo Ilūkstes 
pilsētas un 
Pilskalnes pagasta 
teritoriju)

61 Ilūkstes KC jauniešu d.k. „Ance”;
Ilūkstes KC sporta deju klubs „Vivat”;
Ilūksts KC dramatiskais kolektīvs;
Ilūksts KC sieviešu vok. ansamblis „Kamene”;
Ilūksts KC sieviešu vok. ansamblis „Saskaņa”;
Ilūksts KC pūtēju orķestris
Pilskalnes pag. bērnu interešu gr. „Pilskalnes 
Spice”;
Pilskalnes pag. sieviešu vok. ansamblis „Lilijas”;
Pilskalnes pag. vidējās paaudzes d.k.

22
26
21
9

7

16
10

10

20

2. Bebrenes pagasta 
kultūras nams

42 Bebrenes pag. vīriešu vok.ansamblis „Bebrenes 
vīri”;
Bebrenes pag. Sieviešu vok. ansamblis „Sarma”;
Bebrens pag. jauniešu d.k.;
Bebrenes pag. amatierteātris.

10

12

18
23

3. Šēderes pagasta 
kultūras nams

24 Šēderes pag. jauktais koris „Lašu koris”;
Šēderes pag. sieviešu vok. ansablis „Atbalss”;
Šēderes pag. bērnu vok. grupa;
Šēderes pag. pieaugušo ritma deju grupa;
Šēderes pag. bērnu ritma deju grupa.

47

7

13
6

10
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4. Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju 
kultūras nams

Deju kolektīvs „Rota”
Apvienotais Subates un Nīcgales vidējās paaudzes 
deju kolektīvs
Līnijdeju grupa
Ģitāristu ansamblis
Vokālais ansamblis "Sonāte"
Ģitāristu grupa "Cherri"

5. Dvietes pagasta 
kultūras nams

Amatierteātris

Līnijdeju grupa

Jauniešu dziesmu ansamblis

Dziesmu ansamblis "RASA"
Dziesmu ansamblis "DĀLIJAS"

6. Eglaines pagasta 
kultūras nams

Pensionāru vokālais ansamblis “Atvasara”

16.tabula
Bibliotēku raksturojums 2007.gadā 

N.p.k. Bibliotēka Lasītāju 
skaits

Izsniegumu 
skaits

Apmeklējums Dalība 
projektos

1. Ilūkstes pilsētas 
bibliotēka

629 29811 7092 1

2. Ilūkstes bērnu 
bibliotēka

602 25758 8262 2

3. Bebrenes pagasta 
bibliotēka

385 14478 6346 1

4. Pilskalnes pagasta 
bibliotēka

205 10003 3018 1

5. Šēderes pagasta 
bibliotēka

218 10204 3827 -

6. Šēderes pagasta 
Pašulienes bibliotēka

132 6621 1760 -

7. Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju 
biblioteka 

490 24040 6282 -

8. Dvietes pagasta 
biblioteka

200 2958 2677 -

9. Eglaines pagasta 
biblioteka

270 11886 3395 -

Pēc apvienošanās:

• Ilūkstes novadā darbosies  9 bibliotekas un 6 kultūras nami . 

Muzeji:  Stendera muzejs Eglainē, novadpētniecības muzeji   Ilūkstē,  Subatē un 

Dvietē.

• Darbosies 30 pašdarbības kolektīvi.

• Lai nodrošinātu vienotu novada biblioteku darba organizāciju,  Ilūkstes pilsētas 

bibliotēkai   ir  jāpilda  novada centrālās  bibliotēkas pienākumi,  bet  teritoriālo 

vienību bibliotēkām ir struktūrvienību statuss.
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• Bibliotēku metodisko darbu  nodrošina  novada centrālā bibliotēka  un tā ir gatava 

uzņemties  veidot  elektronisko kopkatalogu.

• Lai  nodrošinātu  vienotu  novada  kultūras  darba  organizāciju,  Ilūkstes  pilsētas 

kultūras centram (Ilūkstes pilsētā )  ir jāpilda novada kultūras centra pienākumi, 

bet kultūras namiem teritoriālajās vienībās ir strukrūktūrvienību statuss.

6. NODROŠINĀT VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBU, KĀ ARĪ VEICINĀT 

IEDZĪVOTĀJU VESELĪGU DZĪVESVEIDU

Medicīniskā aprūpe ir svarīga veselības aprūpes sastāvdaļa un tā jāorganizē atbilstoši iedzīvotāju 

vajadzībām – labāk, lētāk, tuvāk iedzīvotājiem.

Ilūkstes novadā:
Līdz 2001.gada beigām Ilūkstes pilsētā darbojās Daugavpils rajona pašvaldības bezpeļņas 

organizācija SIA „Ilūkstes slimnīca”, kura sakarā ar „Master” plānu tika likvidēta un pārveidota 

par Daugavpils rajona SIA „Veselības centrs „Ilūkste””, kura vēlāk Daugavpils rajona padome 

nodeva Ilūkstes novada domei. 

Pašlaik Ilūkstē darbojas ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti. 

Pilskalnes pagasta iedzīvotāji apmeklē ģimenes ārstus un speciālistus Ilūkstē. 

Šēderes pagastā darbojas ambulance, kur strādā feldšere un medmāsa, šeit var saņemt arī 

fizioterapijas procedūras. 

Ģimenes ārsts uz Bebreni brauc divas reizes nedēļā. Bebrenes feldšeru punktā var saņemt 

medicīnisko  aprūpi,  pirmo  neatliekamo  palīdzību  negadījumos  un  izmantot  fizioterapijas 

kabineta pakalpojumus un medicīniskās masāžas kabinetu pakalpojumus.

Praktiski  šī  valstī  radītā  veselības aprūpes sistēma nerada iespēju iedzīvotājiem saņemt 

kvalitatīvu medicīnisko apkalpošanu. Saņemt norīkojumus pie ārstiem un speciālistiem ir ļoti 

sarežģīti, jo ģimenes ārstu darba samaksa to neveicina. 

Novērtējot novada sociālo vidi veselības stāvokļa jomā, jāizdara secinājumu, ka situācija 

reāli ir sarežģīta un daudzus jautājumus par veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu jārisina valsts 

līmenī.  

Subates pilsētā ar lauku teritoriju ir ģimenes ārsta prakse. Strādā ģimenes ārste un feldšere. 

Ģimenes ārste izmanto pašvaldības telpas pamatojoties uz patapinājuma līguma pamata.

Dvietes pagastā: Pagasta padome sedz visus komunālos pakalpojumus, elektroenerģijas un 

sakaru pakalpojumu apmaksu. Nesen veikts ārsta prakses telpu remonts, izieta sertifikācija.

Eglaines pagastā: darbojas feldšeru – vecmāšu punkts, pašvaldība tā darbībai iznomā telpas 

bez atlīdzības, apmaksā FVP komunālos maksājumus, apmaksā ambulatorās medicīnas māsas 
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darbu, piemaksā FVP vadītājai par administrācijas darbu. FVP strādā divi darbinieki. Vienu reizi 

nedēļā pieņem ģimenes ārsts un vienu reizi divās nedēļās – pediatrs. Te tiek piedāvāta: veselības 

aprūpe  un  ārstēšana,  profilakse,  jaundzimušo  aprūpe,  skolēnu  profilaktiskās  apskates, 

vakcinācijas pasākumi. 

Novērtējot novada sociālo vidi veselības stāvokļa jomā, jāizdara secinājumu, ka situācija 

reāli ir sarežģīta un daudzus jautājumus par veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu jārisina valsts 

līmenī. 

Pēc apvienošanās;

• Tiks  saglabāti  esošie  feldšeru  punkti  Bebrenē,  Šēderē  Eglainē  un   ambulance 

Dvietē.

• Ilūkstē turpina darboties pašvaldības SIA „Veselības centrs „Ilūkste””.  

• SIA “Veselības centrs Ilūkste” tiks realizēts projekts “Veselības centra “Ilūkste” 

tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses 

nodrošināšanai”

• Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, novadā paredzēts aktivizēt sporta 

dzīvi.  Tās organizēšanai  Ilūkstes  novada dome ir  ieplānojusi  uzsākt  sporta  un 

atpūtas centra būvniecību Ilūkstē.

7. NODROŠINĀT IEDZĪVOTĀJIEM SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN SOCIĀLO APRŪPI

Budžeta  līdzekļi  sociālās  aizsardzības  pasākumiem  %  no  pašvaldības  pamatbudžeta 

visvairāk tiek piešķirti Ilūkstes novada pašvaldībā. Kopumā klāt nākošajām pašvaldībām Subates 

pilsētai ar lauku teritoriju, Dvietes pagastam, Eglaines pagastam situācija sociālajā jomā ir ļoti 

līdzīga (skatīt Pielikuma Nr.14). 

Visās pašvaldībās ir  sociālā darba speciālisti  ar  atbilstošo izglītību (2.līmeņa sociālais 

darbinieks vai arī šobrīd iegūst nepieciešamo izglītību).

18.tabula
Sociālā darbā nodarbināto raksturojums

Pašvaldība Soc. darbinieki ar 
atbilstošu izglītību 

Aprūpētāji
mājās 

Ilūkste 5 37
Subates  pilsēta  ar  lauku 
teritoriju

1 5

Dvietes pagasts 1 4
Eglaines pagasts 1 7
Kopā novada teritorijā: 8 53

Pašvaldībās ir pieņemti saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem.

Ilūkstes  novads -  2008.gada     31.janvāra  saistošie  noteikumi  Nr.2/2008   „Par  Ilūkstes 

novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem”.
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Eglaine  –  2007.gada  19.janvāra  saistošie  noteikumi  Nr.2  ”Par  Eglaines  pagasta 

pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu”.

Dviete  –  2006.gada  19.janvāra  saistošie  noteikumi  Nr.6  ”Par  sociālo  pabalstu  piešķiršanas 
kārtību Dvietes pašvaldībā

Pēc apvienošanās:

• Paplašinātajā Ilūkstes novadā darbosies viens sociālais dienests, kas jau veiksmīgi 

darbojās esošajā Ilūkstes novadā.

• Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiks saglabāti tajā pašā līmenī kā pirms 

apvienošanās. 

• Līdz  brīdim, kad tiks  izstrādāti  jauni  saistošie  noteikumi,  katrā  administratīvajā 

teritorijā darbosies pirms pašvaldību apvienošanās spēkā esošie saistošie noteikumi 

par sociālajiem pabalstiem.

•  Katrā pilsētā un pagastā nepieciešamie līdzekļi sociālās palīdzības (tā ir atšķirīga 

katrā  administratīvajā  teritorijā)  un  sociālo  pakalpojumu  nodrošināšanai  tiks 

ieplānoti 2009. gada sociālajā budžetā.

• Ar pašvaldības statusa maiņu sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem mainīsies 

darba devējs, bet darba vieta paliks tā pati.

• Iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas tiek 

saglabātas un tos varēs turpināt saņemt uz vietām pārvaldēs.

8. KĀRTOT AIZBILDNĪBAS, AIZGĀDNĪBAS UN ADOPCIJAS LIETAS, KĀ ARĪ AR 

AUDŽUĢIMENĒM SAISTĪTOS JAUTĀJUMUS

Pirms apvienošanās

1. Katrā  pašvaldībā  darbojas  viena  bāriņtiesa,  kurā  strādā  ievēlēti  bāriņtiesas  algoti 

darbinieki (sk.19.tabulu);

2. Bāriņtiesās tiek pieņemti lēmumi un izdarīti apliecinājumi pašvaldību iedzīvotājiem;

3. Salīdzinājumā  ar  Ilūkstes  novada  bāriņtiesu,  pārējo  pašvaldību  bāriņtiesu  darba 

apjoms nav liels (sk.20.tabulu).
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19.tabula
Bāriņtiesu algotie darbinieki pašvaldībās

Pašvaldība Priekšsēdētājs
(tā vietnieks)

Bāriņtiesas 
locekļi

Sekretārs Likmes
kopā

Ilūkstes novads 1 (+1) 2 (uz 0.5 
slodzi)

1 4

Subates pilsēta ar lauku 
teritoriju

1 2 - 1

Dvietes pagasts 1 3 - 1.1
Eglaines pagasts 1 3 - 1

KOPĀ: 5 10 1 7.1

20.tabula
Bāriņtiesas veikto darbību skaits 2007.gadā

Pašvaldība Izskatīto lietu 

skaits

Notariālo darbību 

skaits

Pārstāvniecības tiesā

Ilūsktes novada bāriņtiesa 67 958 36
Subates pilsētas bāriņtiesa 5 124 16
Eglaines pagasta bāriņtiesa 9 109 2
Dvietes pagasta bāriņtiesa 7 79 1

KOPĀ: 88 1270 55

Pēc apvienošanās:
1. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā darbosies viena Ilūkstes novada bāriņtiesa.

2. Ilūkstes  novada  bāriņtiesa  darbosies  kā  pašvaldības  iestāde,  pamatojoties  uz 

Bāriņtiesu likumu un Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikumu. Tā būs tiesīga iekasēt 

valsts nodevas.

3. Subates,  Eglaines  un  Dvietes  teritoriālās  pārvaldēs  tiek  saglabāti  bāriņtiesas 

pakalpojumi – izdarīti apliecinājumi.

4. Ilūkstes novada esošais bāriņtiesas sastāvs tiek papildināts ar bāriņtiesas locekļiem no 

Subates,  Eglaines  un Dvietes.  Šo bāriņtiesu locekļu amati  ir  algoti  un viņu darba 

vietas tiek saglabātas Subatē, Eglainē un Dvietē.

5. Bāriņtiesas  lēmumi  tiks  pieņemti  bāriņtiesas  sēdēs,  kuras  notiks  Ilūkstes  novada 

bāriņtiesā Brīvības ielā 7,  Ilūkstē,  nepieciešamības gadījumos novada teritoriālajās 

pārvaldēs.

Bāriņtiesas Subatē, Eglainē un Dvietē (līdz ar vienotas novada bāriņtiesas izveidošanu) pārtrauc 

savu darbību un arhīva dokumentus nodod Ilūkstes novada bāriņtiesai.

9. SNIEGT PALĪDZĪBU IEDZĪVOTĀJIEM DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
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Esošā situācija 
Ilūkstes  novadā  ir  kopā  664  pašvaldības  dzīvokļi.  Ilūkstes  pilsētā,  Bebrenes  un  Pilskalnes 

pagastos brīvu, neizīrētu dzīvokļu nav. Šēderes pagastā ir 39 brīvi, ilgstoši neizīrēti labiekārtoti 

dzīvokļi, no tiem 15 dzīvokļi Pašulienes ciemā, 18 dzīvokļi Šēderes ciemā un 6 dzīvokļi Raudas 

ciemā. Neskatoties uz to palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā  Ilūkstes novada 

domes dzīvokļu rindā ir iekļauta 61 persona (ģimene), kas vēlas īrēt dzīvokļus tikai Ilūkstes 

pilsētā, lielākā daļa - daļēji labiekārtotus, lētākus dzīvokļus.

Pašvaldība  sniedz  palīdzību  –  uzņem rindā  un  pieņem  lēmumus  par  dzīvojamo  telpu 

izīrēšanu, pamatojoties uz novada domes 26.02.2004. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 

''Par kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā''.  Izskatīt  personu  iesniegumus  palīdzības  saņemšanai  un  pieņemt  lēmumus  par 

personu atzīšanu par tiesīgām saņemt palīdzību novada dome saskaņā ar likumu ''Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā'' ir pilnvarojusi novada dzīvokļu komisiju. Komisijā ir ievēlēti 5 

locekļi.

Eglainē –  pašvaldības  valdījumā ir  dzīvojamais  fonds-  61pašvaldības dzīvoklis,  faktiski  visi 

dzīvokļi izīrēti. Uz dzīvokļiem rindu nav. Saskaņā ar likumdošanu ir piešķirta dzīvojamā platībā 

bērniem-bāreņiem  pēc  ārpusģimenes  aprūpes  izbeigšanās.  Ja  nav  tādu  iedzīvotāju,  kuriem 

dzīvojamā platība jāpiešķir  saskaņā ar  likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

dzīvokļi tiek piešķirti arī citām iedzīvotāju kategorijām (paplašināšanās, jaunas ģimenes), bet 

rindas  uz  dzīvojamo platību  neveidojas,  jo  kad  atbrīvojas  kāds dzīvoklis,  tikai  pēc  tam tiek 

saņemts kāds iesniegums uz dzīvojamās platības piešķiršanu (visi iedzīvotāji uz vietām pārzina 

situāciju).  Problēma - uzturēt dzīvojamo fondu, nepietiek līdzekļu veikt remontus pašvaldības 

mājās,  pašvaldības  valdījumā esošās  dzīvojamās  mājas  ne  visas  ir  ierakstītas  zemesgrāmatā. 

Piesaistīt  dzīvojamā  fonda  uzturēšanai  un  remontiem  finansiālos  līdzekļus.  Vajadzētu  arī 

darbinieku,  kas  uztur  saikni  starp  pašvaldību  un  iedzīvotājiem tieši  māju  apsaimniekošanas 

jautājumos  (apzina  mājām  nepieciešamā  remonta  apjomus,  kontrolē  dzīvojamā  fonda 

izmantošanu atbilstoši tā mērķiem).

Dviete - Pagasta padome lemj pagasta padomes sēdē par dzīvokļu piešķiršanu – ir brīvi dzīvokļi. 

Dzīvokļu rindas nav.

Subate – Neapdzīvota 5 stāvu māja, 45 dzīvokļi.

 Brīvu dzīvokļu izīrēšanai nav. Dzīvokļu rindas nav 

Pēc apvienošanās tiks veidota viena novada dzīvokļu komisija un pieņemti  vienoti saistošie 

noteikumi „Par kārtību kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu 

jautājumu  risināšanā”.  Tiks  saglabāta  Ilūkstes  novada  pašvaldības  dzīvokļu  rinda,  jo  citās 

pašvaldībās   dzīvokļu rindu nav.
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10. SEKMĒT SAIMNIECISKO DARBĪBU ATTIECĪGAJĀ TERITORIJĀ, RŪPĒTIES 

PAR BEZDARBA SAMAZINĀŠANU

Lai uzlabotu darba tirgus kvalitāti Ilūkstes novadā:

• iedzīvotāju  dzīves  līmeņa  paaugstināšanai  jākļūst  par  galveno  novada  attīstības 

mērķi;

• jārealizē novada ekonomiskās attīstības programma, jāsekmē investīciju piesaiste 

tūrismam, infrastruktūrai un uzņēmējdarbības attīstībai;

• jārada iedzīvotāju fiziskajai un garīgajai labsajūtai droša vide;

Pašvaldības ir ieinteresēta, lai to teritorijās darbotos vairāk uzņēmumu. 

Pēc apvienošanās jāveic šādus uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus:

1) jānodrošina uzņēmējiem informāciju par ES struktūrfondu līdzekļiem;

2) jāorganizē pieaugušo izglītības nodarbības novadā;

3) jāturpina algot lauksaimniecības konsultantus;

4) regulāri  jāpublicē  mājas  lapā  informāciju  par  dažādām  aktualitātēm,  tai  skaitā  par 

vakancēm;

5) jāsagatavo informācija par pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem;

6) tūrisma  veicināšanai  jānodrošina  tūrisma  informācijas  centra  darbību  un  informācijas 

pieejamību pārvaldēs;

7) vairāk jāreklamē novads un tā uzņēmēji.

 

11. GĀDĀT PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU, APKAROT ŽŪPĪBU UN NETIKLĪBU

• Šo funkciju veikšanai pašvaldības sadarbojas ar Daugavpils pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes Ilūkstes 10. policijas iecirkni un tā inspektoriem, tomēr valsts policija nespēj 

pilnībā nodrošināt pašvaldībām nepieciešamo sabiedrisko kārtību.

• Pašvaldībās darbojas administratīvās komisijas.

 Administratīvās komisijas ir izveidotas Ilūkstes novadā, Subates pilsētā ar lauku teritoriju un 

Eglaines pagastā.

• Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību ir pieņemti :

Ilūkstes  novadā -  31.08.2006.  Saistošie  noteikumi  Nr.9 "Sabiedriskās  kārtības  noteikumi 

Ilūkstes novadā".

Eglaines pagastā – 2002.gada 15.marta saistošie noteikumi Nr.1 „Par administratīvo atbildību”.
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Pēc apvienošanās:

• Nepieciešams izveidot vienu novada administratīvo un sabiedriskās kārtības uzraudzības 

komisiju,  kuras  sastāvā  būtu  ievēlēti  komisijas  locekļi  no  visām  pašvaldības 

teritoriālajām vienībām.

• Līdz jaunu novada sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanai spēkā ir pašvaldību 

apstiprinātie sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi. 

• Plānot izveidot Ilūkstes novada pašvaldības policiju.

12. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Likums Par pašvaldībām un Reģionālās attīstības likums nosaka, ka pašvaldībām, tātad arī 

Ilūkstes novada pašvaldībai pēc apvienošanās ir pienākums: 

- izstrādāt novada teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, 

- nodrošināt novada teritorijas attīstības programmas realizāciju;

- nodrošināt novada teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

Balstoties  uz  esošajiem  pašvaldību  teritorijas  plānojumiem,  novada  pašvaldība  izstrādās  un 

apstiprinās jaunu novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.

Novada  domes  Attīstības  plānošanas  nodaļas  pienākums  būs  teritorijas  stratēģiskā  un 

telpiskā plānošana. Lai izpildītu likumos noteiktos uzdevumus, novada pašvaldībai ir jāpalielina 

novada Attīstības plānošanas nodaļas kapacitāte. Jauna Novada teritorijas plānojuma izstrādei 

pieprasīt paredzētās valsts dotācijas.

21.tabula

Pašvaldība
Apstiprināta teritorijas attīstības 

programma
Apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti 

saistošie noteikumi 

Ilūkstes 
novads

2005.gada  27.oktobra  domes  lēmums 
Nr.461  “Par  Ilūkstes  novada  attīstības 
programmas  2005-2011.g.  apstiprināšanu 
1.redakcijā”

2007.gada 26.jūlija domes lēmums Nr.409 
“Par Ilūkstes  novada teritorijas  plānojuma 
2007.-2019.g.  apstiprināšanu  un  saistošo 
noteikumu izdošanu”
2007.gada  26.jūnija  saistošie  noteikumi 
Nr.10/2007 “Ilūkstes  novada  teritorijas 
plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”

Subates 
pilsēta ar 
lauku 
teritoriju

2003.gada Domes lēmums • 2008.gada 2.aprīlis
Domes lēmums Nr.38 
• 02.04.2008.  Saistošie  noteikumi 

“Subates  pilsētas  ar  lauku  teritoriju 
teritorijas  plānojuma grafiskā  daļa  un 
teritorijas  izmantošanas  un  apbūves 
noteikumi” 

Dvietes 
pagasts 

• 2006.gada 30.novembris
pagasta padomes lēmums Nr.146.
• 2006.gada 15.novemra lēmums Nr.145.
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Eglaines 
pagasts

2002.gada  18  oktobra  lēmums  Nr.105, 
teritorijas  attīstības  programma  līdz 
2014.gadam.

2006.gada 8.decembris.
Pagasta padomes lēmums Nr.186.
08.12.2006.saistošie noteikumi Nr.4.

2008.gada  18.janvāra  lēmums  Nr.14  par 
grozījumu  veikšanu  teritorijas  plānojumā 
pēc  apvienošanās  Ilūkstes  novadā,  bet  ne 
vēlāk kā līdz 2012. gadam.
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13. PĀRZINĀT BŪVNIECĪBU ATTIECĪGAJĀ TERITORIJĀ

Pašvaldībā  saskaņā  ar  attiecīgās  pašvaldības  teritorijas  plānojumu  jānosaka  zemes 

izmantošanas  un  apbūves  kārtība,  kā  arī  jāpārzina  būvniecība  attiecīgajā  administratīvajā 

teritorijā.

 Visas pašvaldības būvniecības procesa pārzināšanu un administrēšanu ir deleģējušas 

Daugavpils rajona padomes būvvaldei un ir pieņemti saistošie noteikumi par pašvaldības 

nodevām būvatļauju saņemšanai. Šobrīd būvniecību regulē sekojoši akti:

-  2007.gada  29.marta  saistošie  noteikumi  Nr.5  „Par  pašvaldības  nodevu  par  būvatļaujas 

saņemšanu Ilūkstes novadā”.

-  2007.gada  20.aprīļa  saistošie  noteikumi  Nr.4  „Par  pašvaldības  nodevu  par  būvatļaujas 

saņemšanu Eglaines pagastā”.

-  2007.gada  29.marta  saistošie  noteikumi  Nr.11  „Par  pašvaldības  nodevu  par  būvatļaujas 

saņemšanu Dvietes pagastā”.

Pēc apvienošanās:

• Novadā paredzēts izveidot Ilūkstes novada būvvaldi – pašvaldības institūciju, kas pārzina un 

kontrolē būvniecību novada administratīvajā teritorijā.

•  Būvvaldē nepieciešami divi  darbinieki  –  būvinspektors  un arhitekts,  pie  tam vienam jāveic 

būvvaldes vadītāja pienākumi. 

• Būvvaldes  pieņemšanas  vietas  (noteiktos  laikus)  ir  Ilūkstes  novada  domes  ēkā  un  pagastu 

pārvaldes ēkās.

•  Būvvaldes  darbības  sākumā  aktuāla  būs  lietu  pārņemšana  no  Daugavpils  rajona  padomes 

būvvaldes.

14. VEIKT CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJU

Līdz  apvienošanai:

• katrā pašvaldībā darbojās  viena dzimtsarakstu nodaļa;

• tikai  Ilūkstes  novada  dzimtsarakstu  nodaļa  strādā   pašvaldību  vienotā  informācijas 

sistēmā (PVIS) 

• visās  dzimtsarakstu  nodaļās  ir  pašvaldības  iecelts  dzimtsarakstu  nodaļas  vadītājs,  kas 

strādā nepilnu darba laiku;

• dzimtsarakstu nodaļu darba apjoms nav liels,  to galvenokārt  nosaka iedzīvotāju skaits 

(skatīt 22.tabulu).

40



Ilūkstes novada pašvaldību apvienošanās projekts

22.tabula
 Dzimtsarakstu nodaļās veikto darbību apjoms 2007.gadā

Pašvaldība Miršanas 
reģistri 

Dzimšanas reģistri Laulības reģistri Izsniegtas 
atkārtotas 
apliecības

Ilūkstes novadā 113 43 25 37
Subates pilsētā 20 8 5 1
Dvietes pagastā 13 10 3 3
Eglaines pagastā 18 11 8 4

KOPĀ: 164 72 41 45

Pēc apvienošanās plānotas sekojošas izmaiņas: 

• Ilūkstes  novadā  darbosies  viena  novada  dzimtsarakstu  nodaļa  ar  nodaļas  vadītāju  un 

vadītājas vietnieci. Nodaļas vadītājs strādā pilnu darba laiku, bet vietnieks nepilnu darba 

laiku.

• Novada dzimtsarakstu nodaļa darbosies  kā novada pašvaldības iestāde, pamatojoties uz 

likumu „Par civilstāvokļu aktiem” un novada domes nolikumu. Tā ir tiesīga iekasēt valsts 

nodevas un pašvaldības noteiktos maksas pakalpojumus.

• Dzimtsarakstu nodaļas Subatē, Eglainē un Dvietē ( līdz ar vienotu novada dzimtsarakstu 

nodaļas izveidošanu ) pārtrauc savu darbību un arhīva dokumentus nodot Ilūkstes novada 

dzimtsarakstu nodaļai.

• Ilūkstes  novada dzimtsarakstu nodaļa turpina strādāt  Pašvaldību vienotās informācijas 

sistēmā.(PVIS)

15. SAVĀKT UN SNIEGT STATISTIKAI NEPIECIEŠAMĀS ZIŅAS

• Statistiskās ziņas par  Ilūkstes novadu sagatavo un attiecīgām iestādēm sniedz novada 

dome.

• Domes  lietu  pārvalde  nodrošina  minēto  ziņu  apkopošanu,  iekļaušanu  domes  lietu 

nomenklatūrā, saglabāšanu un arhivēšanu.

16. ORGANIZĒT TIESU PIESĒDĒTĀJU VĒLĒŠANAS UN VEIKT NEPIECIEŠAMOS 

PASĀKUMUS VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS DOMES VĒLĒŠANĀS

 Līdz apvienošanai:

• Ilūkstes  novadā  dabojas  viena  novada  vēlēšanu  komisija  un  četras  vēlēšanu  iecirkņu 

komisijas 

•  Subates, Dvietes un Eglaines pašvaldībās katrā darbojas viena vēlēšanu komisija, kas 

vienlaicīgi pilda gan pašvaldības vēlēšanu komisijas,gan iecirkņu komisijas pienākumus.

• Ilūkstes novadā un Dvietes pagastā ir ievēlēti 2 tiesu piesēdētāji katrā. 
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Pēc apvienošanās:

• Jaunizveidotā novada dome mēneša laikā pēc pirmās domes sēdes ievēl jaunu novada 

vēlēšanu komisiju.

• Novadā tiek saglabāts iepriekšējais vēlēšanu iecirkņu skaits.

• Vēlēšanu iecirkņu komisijas ievēl jaunizveidotā novada vēlēšanu komisija.

• Tiesas piesēdētājus ievēlēs novada dome.

17. PIEDALĪTIES CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANĀ

• Civilās  aizsardzības  pasākumus  koordinēs,  kontrolēs  un  vadīs  novada  domes 

izpilddirektors sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem. 

18. VEIKT BĒRNU UZSKAITI. ĪSTENOT BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBU

• Pašvaldībās  likumdošanā  noteiktā  kārtībā  tiek  veikta  administratīvajā  teritorijā  dzīvojošo 

bērnu uzskaite. 

• Pēc apvienošanās par šo funkciju ir atbildīga Ilūkstes novada dome. Bērnu uzskaiti koordinē 

novada  domes  Izglītības  un  kultūras  nodaļas  vadītāja,  sadarbojoties  ar  novada  izglītības 

iestādēm, sociālo dienestu, bāriņtiesu un iedzīvotāju reģistra speciālistiem.

• Saskaņā  ar  Bērnu tiesību aizsardzības  likumā noteikto  kārtību pašvaldība  turpinās  sniegt 

atbalstu ģimenes un bērnu izglītības,  veselības nostiprināšanas,  kultūras un sporta,  kā arī 

atpūtas iestādēm un organizācijām, lai  sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, 

gādās par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniegs citus pakalpojumus, kuri veicina 

bērna pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā. 
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1.5. Pārvaldes īstenošanas stratēģija novadā

Nosakot Ilūkstes novada pārvaldes struktūru un darbību tiek ievēroti šādi principi:

• Pašvaldības  pārvalde  ir  pakļauta  likumam  un  tiesībām.  Tā  darbojas  normatīvajos  aktos 

noteiktās  kompetences  ietvaros.  Pašvaldības  pārvalde  savas  pilnvaras  var  izmantot  tikai 

atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

• Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. 

• Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.

• Pašvaldības  pārvalde  darbojas  sabiedrības  interesēs.  Pie  sabiedrības  interesēm pieder  arī 

samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.

• Pašvaldības pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot pašvaldības pārvaldes 

funkcijas, nav savu interešu.

• Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret 

privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā 

un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas 

tiesības un tiesiskās intereses.

• Pašvaldības  pārvalde  savā  darbībā  pastāvīgi  pārbauda  un  uzlabo  sabiedrībai  sniegto 

pakalpojumu kvalitāti.  Tās  pienākums ir  vienkāršot  un uzlabot  procedūras  privātpersonas 

labā.

• Pašvaldības  pārvalde  savā  darbībā  pakāpeniski  pāriet  uz  pašvaldību  vienoto  informācijas 

sistēmu.

• Pašvaldības pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši 

uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai 

plānotā darbība skar vai var skart.

• Pašvaldības pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai.

• Domes apmeklētāju ērtībai novada domes ēkā, Ilūkstē Brīvības ielā 7 pirmajā stāvā izveidot 

„vienas pieturas aģentūru”.

• Publisko pārvaldi organizē, ievērojot subsidiaritātes principu.

• Pašvaldības  pārvaldi  organizē  pēc  iespējas  efektīvi.  Pašvaldības  pārvaldes  institucionālo 

sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido.

• Publiskā pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, 

atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē.

1.6. Investīciju prioritātes, reformas dotāciju izlietošanas plāns
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Ilūkstes novadu veidojošās pašvaldības 2007. gada nogalē iesniedza Reģionālās attīstības 

un  pašvaldību  lietu  ministrijā  nepieciešamos  dokumentus,  lai  saskaņā  ar  2007.gada 

2.oktobrī  pieņemtajiem  Ministru  kabineta  noteikumiem  2008.gadā  saņemtu  dotācijas 

infrastruktūras  objektu  attīstībai  Ilūkstes  novadā.  Sarakstā  tika  iekļauti  tie  objekti,  kas 

atbilst  pašvaldību  attīstības  stratēģijai  vai  programmai,  un  likumā  “Par  pašvaldībām” 

noteiktajām autonomajām funkcijām un veidojamā novada pašvaldību prioritātēm.

Ieplānoto infrastruktūras objektu būvniecības prioritātes:

    1) pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanas nodrošināšana administratīvajā teritorijā, 

sporta aktivitāšu veicināšana;

    2) kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība;

    3) pašvaldību autoceļu sakārtošana, administratīvās teritorijas labiekārtošana;

    4) komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana;

5) infrastruktūras sakārtošana iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanai teritoriālajās pārvaldēs.

23.tabula
Pieteikumi valsts dotācijām

Pašvaldība Objekta nosaukums Valsts budžeta 
finansējuma 

pieprasījums LVL
Ilūkstes 
novads

Ilūkstes sporta un atpūtas centra būvniecība 150 000

Šēderes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 
(katlu mājas rekonstrukcija un kurināmā novietnes izbūve, divu katlu 
uzstādīšana, siltumtrases rekonstrukcija -0,8km, sešu individuālo 
siltummezglu uzstādīšana)

150 000

Bebrenes vidusskolas remonts ēkā '' Bebrenes muižas komplekss ar 
parku''

50 000

Divu autobusu iegāde novada skolnieku pārvadāšanai 50 000

Bebrenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo telpu remonts 
ēkā '' Mazputniņš'' Bebrenes pagastā

40 000

Jumta remonts, apkures katla un logu nomaiņa, telpu kosmētiskais 
remonts ēkā ''Bebrenes pagasta pārvalde ar kultūras namu un bibliotēku'' 
Bebrenes pagastā

50 000

Pilskalnes pagasta atpūtas bāzes „Dubezers” renovācija 100 000

Bebrenes muižas žoga remonts '' Bebrenes muižas kompleksā ar parku'' 10 000
Subates 
pilsēta ar 
lauku 
teritoriju

 Subates pamatskolas ēkas renovācija
 (Tirgus laukums 20)

80 000

Subates pilsētas domes administratīvās un pirmsskolas izglītības ēkas 
renovācija (1.Maija iela 1)

70 000

Subates Kultūras nama ēkas renovācija (Tirgus laukums 19) 50 000
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Dvietes 
pagasts

Dvietes pagasta autoceļa ''Dvietes ciemata ceļi'' 0,000 – 1,160 km 
asfaltbetona seguma renovācija

71 500

Dvietes pagasta autoceļa ''Dvietes skola – pagasts '' 0,000 – 0,160 km 
asfaltbetona seguma renovācija

20 000

Dvietes pagasta ēkas un kultūras nama ēkas jumta seguma renovācija 
(vienā adresē – Dvietes ciemā)

14 500

Dvietes skolas jaunās ēkas jumta seguma renovācija 28 000
Dvietes pagasta kultūras nama ēkas un pagasta padomes ēkas telpu logu 
nomaiņa
(vienā adresē – Dvietes ciemā)

10 000

Dvietes pagasta kultūras nama ēkas un pagasta ēkas Dvietes ciemā telpu 
remonts (vienā adresē – Dvietes ciemā)

56 000

Eglaines 
pagasts

Atdzelžošanas iekārtu pieslēgšana ūdensvada sistēmai Eglaines pagasta 
Baltmuižas ciemā

6 000

Atdzelžošanas iekārtu pieslēgšana Eglaines pamatskolas ēkai 6 000
Stāvlaukuma pie Eglaines pagasta padomes ēkas remontdarbi 46 000
Eglaines pagasta Eglaines ciema Stendera ielas posma paplašināšana 2 000
Eglaines pagasta ceļa „Laši – Pabērži” posma no 0,9 km līdz 4,5 km 
remonts

33 500

Eglaines pagasta padomes un kultūras nama ēkas logu maiņa 12 000
Eglaines pamatskolas mācību korpusa jumta renovācija 54 000

Jumta remonts un iekšējais kosmētiskais remonts Eglaines sporta 
kompleksā

15 000

Autobusa iegāde Eglaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 25 500
Kopā    1 200 000 

• Pieprasītās valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai pašvaldības saņēma 

2008.gada aprīlī. 

• Dotācijas izlietojamas 24 mēnešu laikā no to piešķiršanas dienas. 
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• 2. NOVADA ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA  

Pamata  normas  par  pašvaldību  darba  organizāciju,  tās  struktūru  nosaka  likums  “Par 

pašvaldībām”. Atsevišķu  pašvaldību  institūciju  izveidošanas  kārtību  un  struktūru  reglamentē 

speciāli normatīvie akti.

 Ilūkstes novada domei ir 5 gadu pieredze pārvaldes un organizatorisko struktūru darbā.

Apvienojušos pašvaldību pārvaldes modelis tiek veidots pilnveidojot esošo Ilūkstes novada 

pārvaldes modeli (skatīt Pielikumu Nr.12. un Nr.13), ievērojot šādus galvenos principus:

- lēmējvara ir atdalīta no izpildvaras;

- bijušo pašvaldību centros paliek sniegto pašvaldības pakalpojumu pieejamība;

- pārvaldes darbībā tiek nodrošināta gan nozaru, gan jomu institūciju koordinācija, 

kā arī teritoriālo vienību institūciju koordinācija;

- organizatoriskās struktūras tiek veidotas tā, lai nodrošinātu visu funkciju efektīvu

izpildi un atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un ērtībām.

2.1. Novada lēmējvara

Dome

Novada lēmējinstitūcija ir dome. Līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanām novada domē būs 32 

deputāti  –  visu  novada  veidojošo  pašvaldību  deputāti.  No  Ilūkstes  novada  11  deputāti,  kas 

ievēlēti  no  pieciem  kandidātu  sarakstiem,  no  Dvietes  –  7  deputāti,  kas  ievēlēti  no  diviem 

kandidātu sarakstiem, no Eglaines – 7 deputāti, kas ievēlēti no diviem kandidātu sarakstiem, no 

Subates 7 deputāti no trīs kandidātu sarakstiem.

Pēc  pašvaldību  vēlēšanām  saskaņā  ar  spēkā  esošo  likumdošanu  novada  domē  būs  15 

deputāti. 

Novada domes vēlēšanās savus kandidātu sarakstus būs tiesīgas iesniegt reģistrētas politiskas 

organizācijas (partijas) vai to apvienības.

Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks

Sanākot  jaunajam pašvaldības  deputātu  sastāvam,  deputāti  no  sava  vidus  ievēlēs  domes 

priekšsēdētāju un tā vietnieku. 

Domes  priekšsēdētāja  kompetence  tiek  noteikta  pašvaldības  nolikumā.  Domes 

priekšsēdētāja,  kā  pašvaldības  lēmējinstitūcijas  vadītāja,  kompetence  tiek  noteikta  tā,  lai 

lēmējvara tiktu nodalīta no izpildvaras. 

Domes priekšsēdētāja darbība pamatā ir vērsta uz:
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- pašvaldības politisko darbību;

- domes darba vadību; 

- darbu ar iedzīvotājiem;

- stratēģisko vadību; 

- pašvaldības ārējo darbību (attiecības ar valsti un citām pašvaldībām, pārstāvēšana 

dažādās institūcijās). 

Galvenais priekšsēdētāja vietnieka uzdevums ir aizvietot priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā. 

Komitejas 

Līdz apvienošanai pašvaldībās darbojas šādas komitejas:

Ilūkstes novada domē: Finanšu komiteja (7 locekļi)
Attīstības komiteja (5 locekļi) 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (5 locekļi)
 

Subates pilsētas ar lauku teritoriju domē: Finanšu komiteja (4 locekļi)
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (3 
locekļi)

Dvietes pagasta padomē: Finanšu komiteja (4 locekļi)
Kultūras un izglītības komiteja (3 locekļi)
Sociālā komiteja (3 locekļi)

Eglaines pagasta padomē: Finanšu komiteja (5 locekļi)
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja (3 locekļi)
Sociālo jautājumu komiteja (3 locekļi)

Pēc apvienošanās 
Ņemot  vērā  pašvaldību  iepriekšējo  pieredzi,  novada  domē plānots  izveidot  (saglabāt)  četras 

komitejas:

• Finanšu komiteju;

• Attīstības komiteju;

• Nekustamo īpašumu pārraudzības komiteju;

• Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteju.

Komisijas

Līdz apvienošanai pašvaldībās darbojas šādas komisijas:

Ilūkstes novada domē:Ilūkstes pilsētas zemes komisija (5 locekļi)
Ilūkstes novada dzīvokļu komisija (5 locekļi)
Ilūkstes novada administratīvā komisija (7 locekļi)
Ilūkstes novada vēlēšanu komisija (7 locekļi)
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Subates pilsētas ar lauku teritoriju domē: Subates pilsētas zemes komisija (3 locekļi)
Administratīvā komisija (3 locekļi)
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (3 locekļi)
Vēlēšanu komisija (7 locekļi)

Dvietes pagasta padomē: Vēlēšanu komisija (7 locekļi)

Eglaines pagasta padomē: Administratīvā komisija (3 locekļi)
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (3 locekļi)
Vēlēšanu komisija (7 locekļi)

Pēc  apvienošanās pašvaldība  no  novada  iedzīvotājiem,  domes  deputātiem  un  darbiniekiem 

izveidos  jaunas  komisijas.  Ņemot vērā pašvaldību komisiju  pieredzi  un aktuālos  jautājumus, 

Ilūkstes novadā paredzēts veidot šādas pastāvīgās komisijas:

• dzīvokļu komisija

• privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija

• administratīvā un sabiedriskās kārtības uzturēšanas komisija 

• iepirkumu komisija

• vēlēšanu komisija

• Ilūkstes pilsētas zemes komisija

• Subates pilsētas zemes komisija

Veidojot komisiju sastāvus, tiks ievērots teritoriālo vienību pārstāvniecības princips.

Iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana lēmumu pieņemšanā

Iedzīvotāju valdes

Lai  iedzīvotāji  varētu  vairāk  iesaistīties  pašvaldības  lēmumu  pieņemšanā,  novada  dome 

apstiprina  iedzīvotāju  valdes, kuras  ievēl  novada  pagastu  un  pilsētu  iedzīvotāji  savās 

kopsapulcēs. Iedzīvotāju valdes darbojas saskaņā ar domē apstiprinātu valdes nolikumu. 

 Valdes lēmumiem ir rekomendējoša nozīme. No 2005.gada Ilūkstē aktīvi darbojas Ilūkstes 

pilsētas iedzīvotāju valde.

Pēc apvienošanās novadā varētu tikt izveidotas 7 teritoriālās iedzīvotāju valdes.

Ievēlētie  iedzīvotāju  valdes  locekļi  regulāri  piedalās  domes  un  komiteju  sēdēs,  iesaistās 

domes  darba  grupās  un  vietējās  avīzes  “Ilūkstes  Novada  Vēstis”  izdošanā,  kā  arī  organizē 

iedzīvotāju sapulces, aptaujas un citas aktivitātes.

Izbraukuma sēdes un tikšanās ar iedzīvotājiem

 Gatavojot lēmumus par nozīmīgiem novada teritoriju attīstības jautājumiem, Dome organizē 

izbraukuma sēdes ārpus  administratīvā  centra,  tā  iesaistot  lēmumu apspriešanā attiecīgo 

teritoriju iedzīvotājus.
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Risinot nozīmīgus sociālos, izglītības, kultūras, komunālos vai citu nozaru jautājumus, tiek 

organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem  (vai  iedzīvotāju interešu grupām, vai  nevalstiskām 

organizācijām ) gan novada centrā, gan novada pārvaldēs.

Nosakot deputātu pieņemšanas laikus, tiek ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi par ērtāko 

laiku un vietu.

Publiskās apspriešanas

Lai noskaidrotu iedzīvotāju  viedokli  par atsevišķiem novadam svarīgiem jautājumiem 

tiek rīkotas publiskās apspriešanas.. Tās rīko novada dome saskaņā ar domes nolikumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Arī iedzīvotāji var ierosināt domei organizēt kāda 

novadam nozīmīga jautājuma publisku apspriešanu. 

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai dome var rīkot iedzīvotāju aptaujas.

Publisko apspriešanu un iedzīvotāju aptauju rezultātiem ir rekomendējoša nozīme. 

Iedzīvotāju informēšana

Informāciju par novada aktualitātēm, domē pieņemtajiem lēmumiem un sēžu protokoliem 

iedzīvotāji varēs saņemt:

• Ilūkstes novada domē un novada teritoriālajās pārvaldēs;

• novada bibliotēkās;

• novada domes ikmēneša informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”;

• ikmēneša informatīvajā lapā “Infolapa” 

• novada mājas lapā. www.ilukste.lv. un pārvalžu mājas lapās;

• ziņojumu stendos.

 

47

http://www.ilukste.lv/


Ilūkstes novada pašvaldību apvienošanās projekts

2. 2. Novada izpildvara un izpildinstitūcijas

Izpilddirektors

• Nodrošina  domes  pieņemto  lēmumu  izpildi,  nodrošina  apstākļus  domes  darbībai, 

sagatavo  informāciju  par  domē izskatāmajiem jautājumiem un  par  pieņemto  lēmumu 

izpildes gaitu. Izpilddirektors nodrošina un kontrolē LR tiesību aktu ievērošanu novada 

izpildinstitūcijās. 

• Izpilddirektora padotībā būs 40 pašvaldības iestādes un 4 kapitālsabiedrības.

• Argumentēti  ierosina  domei  iecelt  amatā  un  atbrīvot  no  amata  pašvaldības  iestāžu 

vadītājus. 

• Ir novada administrācijas vadītājs.

• Ieceļ un atbrīvo no amata novada administrācijas darbiniekus.

• Saskaņā ar  novada domes lēmumiem slēdz saimnieciskos darījumus ar  juridiskām un 

fiziskām  personām.  Organizē  budžeta  projekta  sagatavošanu,  kā  arī  saimnieciskā  un 

publiskā gada pārskata izstrādi.

Novada pašvaldības iestādes

Iestādēm salīdzinājumā ar pārvaldes struktūrvienībām ir lielāka pastāvība un to padotība 

augstākstāvošai  novada  amatpersonai  nav  tik  tieša.  Iestāde  darbojas  pamatojoties  uz  novada 

domes apstiprinātu nolikumu. Iestādes vadītājus pieņem darbā un atbrīvo no darba izpildirektors, 

pamatojoties  uz  domes  lēmumu.  Iestādes  vadītājs  tiesīgs  iestādei  apstiprinātā  budžeta 

ietvaros,nolikumā  noteikto  uzdevumu  ietvaros,un  saskaņā  ar  domes  lēmumiem  rīkoties  ar 

iestādes finansu līdzekļiem. Iestāžu ieņēmumus var veidot maksas pakalpojumi.

Iestādes ir reģistrēta valsts ieņēmumu dienestā. Iestādei ir izstrādāta sava lietu nomenklatūra. 

Iestādes vadītājs ir atbildīgs par iestādes dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu.

Pirms apvienošanās 

Ilūkstes novadā - 25 pašvaldības iestādes.

Subates pilsētā ar lauku teritoriju – 4 pašvaldības iestādes (pamatskola, pirmsskolas izglītības 

iestāde “Rūķis”, kultūras nams, bibliotēka).

Dvietes  pagastā  -  4  pašvaldības  iestādes  (pamatskola,  biblioteka,  kultūras  nams,  lauku 

ambulance).

Eglaines  pagastā  –  4  pašvaldības  iestādes  (pamatskola,  kultūras  nams,  biblioteka,  feldšeru-

vecmāšu punkts).
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Pēc apvienošanās

Novadā varētu darboties 41 pašvaldības iestāde, t.sk.:

6     pašvaldības teritoriālās pārvaldes   (Subatē, Dvietē, Eglainē, Bebrenē, Pilskalnē un Šēderē). 

13 izglītības iestādes, t.sk.:

4 vidusskolas (3 Ilūkstē, 1 Bebrenē)

3 pamatskolas (Subatē, Dvietē, Eglainē)

3 pirmskolas izglītības iestādes (Ilūkstē,Bebrenē un Subatē)

1 mūzikas skola (Ilūkstē)

1 interešu izglītības iestāde (Ilūkstē)

1 sporta skola (Ilūkstē, pārņemot no rajona padomes )

1 speciālā internātskola (Šēdres pagasta, Raudas ciemā, pārņemot no rajona 

padomes)

15 kultūras iestādes, t.sk.:

Ilūkstes novada kultūras centrs 

pakļautībā 5 kultūras nami (Bebrenē, Šēderē, Subatē, Dvietē un Eglainē)

Ilūkstes novada bibliotēka 

pakļautībā 8 bibliotēkas (Ilūkstē, Bebrenē, Pilskalnē, Šēderē, Pašulienē, Subatē, Dvietē un 

Eglainē)

Ilūkstes novada bāriņtiesa - pašvaldības iestāde, kas veic aizbildnības/ aizgādības funkcijas 

un notariālās darbības

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa. Tās galvenie uzdevumi ir:

- veikt laulību, dzimšanas un miršanas reģistrāciju,

- veidot dzimtsarakstu arhīvu, nodrošināt arhīva dokumentu uzskaiti, glabāšanu, 

izmantošanu,

- kārtot civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un 

anulēšanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas 

spriedumu,

- izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz 

ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu,

- izsniegt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības (zīmes) un izziņas vai 

reģistru norakstus,

- veikt baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu.

2 sociālās palīdzības un sociālās aprūpes iestādes t.sk.

Ilūkstes novada sociālais dienests
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Ilūkstes novada dienas aprūpes centrs “Fenikss”

4 veselības aprūpes iestādes - feldšeru punkti (FP) un ambulances,  t.sk.:

Bebrenes FP

Šēderes FP 

Eglaines FP

Dvietes ambulance

Novada kapitālsabiedrības

Pašvaldības kapitālsabiedrības darbojas tikai Ilūkstes novadā.

 SIA „Šēderes pakalpojumi” un SIA „Ornaments” nodarbojas ar komunālo, transporta un 

celtniecības  darbu  pakalpojumu  sniegšanu,  bet  SIA „Veselības  centrs  Ilūkste”  ar  veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Kapitālsabiedrību  budžets  ir  atdalīts  no pašvaldības  budžeta,  taču atskaites  ir  iekļautas 

pašvaldības  gada  finansu  pārskatā.  Saskaņā  ar  likumu  “Par  pašvaldībām”,  novada  dome  kā 

kapitālsabiedrību dibinātājs apstiprina kapitālsabiedrību statūtus, kā arī izdara grozījumus tajos.

Kapitālsabiedrības veic atklātu saimniecisko darbību un to galvenais ieņēmumu avots ir 

maksa par pakalpojumiem.

Pēc apvienošanās novads gatavs pārņemt Daugavpils rajona padomes SIA “Subates sociālās 

aprūpes centru”, kas atrodas Subates pilsētā.

Novada administrācija

Finanšu nodaļa

Finanšu līdzekļu pārvaldīšanas principi:  

1. Centralizēti izmantojamie finanšu līdzekļi:
1.1 darba samaksa;
1.2 kapitālu ieguldījumi un investīcijas;
1.3 īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi;
1.4 budžeta ieņēmumu daļa;

2. Novada pagasta/pilsētas pārvaldes finanšu līdzekļi:
2.1 ikdienas uzturēšana;

3. Viens novada kopbudžets. 
4. Konsolidētais pārskats.

Finanšu nodaļa sastāv no divām daļām: budžeta daļas un novada grāmatvedības.

Budžeta daļas pārziņā ir šādi uzdevumi:
o Budžeta plānošana, budžeta grozījumu plāna sagatavošana;
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o Finanšu uzskaite sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
o Finanšu pārskatu sagatavošana;
o Budžeta analīze;
o Nodokļu aprēķini;
o Ilūkstes  novada  domes  lēmumu  projektu,  priekššēdētaja  un  izpilddirektora 

rīkojumu projektu sagatavošana un kontrole.
Grāmatvedības daļas pārziņā ir:

o Grāmatvedības centralizētā uzskaite;
o Nodokļu un nodevu iekasēšana, citu maksājumu iekasēšana;
o Grāmatvedības pārskatu sagatavošana;
o Ilūkstes novada domes lēmumu projektu, priekššēdētāja un izpilddirektora 

rīkojumu projektu sagatavošana, kontrole;
o Maksājumu veikšana.

Lietu pārvaldes nodaļa 
- Domes, komiteju, komisiju un darba grupu organizatoriskā un tehniskā darba 

nodrošināšana;

- domes lietvedības un domes dokumentu aprites organizēšana;

- saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācija,dažādu dokumentu,lēmumu,protokolu 

izrakstu, izziņu sagatavošana, izsniegšana un nosūtīšana 

- dokumentu arhivēšana, nodošana arhīvā

- dokumentu grupēšana,nodrošinot vieglu to pieeju un pielietošanu domes darbinieku 

darba vajadzībām,

- domes lēmumu projektu,domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu projektu 

sagatavošana nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

Juridiskā nodaļa 

- Sniedz atzinumus par Ilūkstes novada domes lēmumu, rīkojumu un citu juridiska rakstura 

dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

- Juridiskās konsultācijas domei, domes darbiniekiem, speciālistiem, teritoriālo pārvalžu 

administrāciju vadītājiem, iestāžu un uzņēmumu vadītājiem;

- Līgumu projektu sagatavošana un izvērtēšana;

- Pārstāv domi tiesās.

Nekustamā īpašuma nodaļa

− apzina, uzskaita un pārrauga pašvaldības nekustamos īpašumus Ilūkstes novada 

administratīvajā teritorijā;

− sagatavo  dokumentāciju  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  tiesiskai  reģistrācijai 

Zemesgrāmatā un reģistrē tos;
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− sagatavo  un  sniedz  ziņas  dokumentu  veidā  Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra 

informācijas sistēmas datu aktualizācijai  par Ilūkstes novada administratīvās teritorijas 

kadastra objektiem;

− sagatavo  Ilūkstes  novada  domes  lēmumu  projektus  un  domes  priekšsēdētāja  un 

izpilddirektora rīkojumu projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

− sniedz konsultācijas iedzīvotājiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

Attīstības plānošanas nodaļa

- Organizēt un piedalīties novada attīstības un teritorijas plānojuma projektu izstrādē un 

aktualizācijā;

- izstrādā projektus finansējuma saņemšanai no Valsts  investīciju programmām, Eiropas 

strukturfondiem;

- koordinē lauku un citas komercdarbības atbalsta programmas;

- sagatavo  Ilūkstes  novada  domes  lēmumu  projektus  un  domes  priekšsēdētāja  un 

izpilddirektora rīkojumu projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

- sniedz atzinumus par atbilstību Ilūkstes novada teritorijas plānojumam;

- sniedz  konsultācijas  metodisko  un  cita  veidu  palīdzību  projektu  izstrādē  pašvaldības 

iestādēm.

 
Izglītības un kultūras nodaļa 

− Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta darbu koordinēšana, pārraudzība un 

organizēšana 

− latviskas kultūras un citu tautu kultūras attīstības sekmēšana

− kultūras dzīves norišu daudzveidības un tautas mākslas attīstība, kā arī profesionālās mākslas 

un mūzikas pieejamības nodrošināšana Ilūkstes novadā;

− pašdarbības kolektīvu sagatavošanas Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem 

koordinēšana.

− Ilūkstes novada domes lēmumu projektu, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu 

projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos sagatavošana.

Būvvalde

− Nodrošina Ilūkstes novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

− administrē būvniecības procesu Ilūkstes novada teritorijā;

− izsniedz būvatļaujas un vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības 

gadījumā – reģistrē būvatļaujas;
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− sagatavo  Ilūkstes  novada  domes  lēmumu  projektus  un  domes  priekšsēdētāja  un 

izpilddirektora rīkojumu projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

Domes informācijas centrs

- informācijas sagatavošana novada mājas lapai un mājas lapas uzturēšana;

- darbs ar masu medijiem, pašvaldības sadarbības partneriem;

- iedzīvotāju informēšana par domes darbu un iesaistīšana lēmumu pieņemšanā;

- pašvaldības avīzes “Ilūkstes Novada Vēstis” un pagastu infolapu izdošana ;

- datorspeciālista pakalpojumu nodrošināšana novada institūcijām: 

(novada vienotā informācijas tīkla pārzināšana, uzturēšana; nepieciešamās datortehnikas un 

programmatūras apzināšana un iegādes organizēšana; datortehnikas lietošanas instrukciju 

sastādīšana un darbinieku instruktāža);

- domes apmeklētāju  informēšana  

- dzīves vietas deklarēšana un izziņu izsniegšana iedzīvotājiem

- kopēšanas pakalpojumi domes vajadzībām un iedzīvotājiem;

- Ilūkstes novada domes lēmumu projektu, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora 

rīkojumu projektu sagatavošana  nodaļas kompetencē esošajos jautājumos 

Domes apmeklētāju ērtībai un kvalitatīvākai apkalpošanai domes telpās pirmajā stāvā izveidot 

“vienotas pieturas aģentūru”, kur iedzīvotāji varēs saņemt nepieciešamo informāciju  un izziņas, 

deklarēt dzīvesvietu un veikt maksājumus.

Novada tūrisma informācijas centrs 

− tūrisma popularizēšana novadā un valstī; 

− izstrādāt vienotu koncepciju un koordinēt visu novada iestāžu un pārvalžu darbu tūrisma 

jomā;

− veikt reklāmas pasākumus par tūrisma iespējām novadā;

− sadarboties ar Tūrisma Attīstības Valsts aģentūru, visu novadu TIC un citām tūrisma 

organizācijām;

− tūrisma informācijas nodrošināšana;

− Ilūkstes novada domes lēmumu projektu, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu 

projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos sagatavošana.

Komunālā un saimniecības nodaļa 

− koordinēt pašvaldības ceļu apsaimniekošanu,

− plānot un realizēt apzaļumošanas darbus Ilūkstes pilsētā 
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− koordinēt apzaļumošanas darbus novadā 

− organizēt un nodrošināt  domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu 

kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

− nodrošināt biroja tehnikas (kopētāji, faksi, telefona aparāti, mobilie telefona aparāti, papīra 

iznīcinātāji, prezentācijas tehnika u.t.t.) iegādi, organizēt šīs tehnikas apkopi un remontu;

− nodrošināt  prezentācijas  vajadzības  un  pasākumus,  domes  vadības  uzdevumā  nodrošināt 

prezentācijas vajadzības;

− sagatavot Ilūkstes novada domes lēmumu projektus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora 

rīkojumu projektus Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

− atbilstoši  Nodaļas  kompetencei  organizēt  un  kontrolēt  pašvaldības  iepirkumu procedūras, 

pakalpojumu un citu pasūtījumu norisi.

2.3. Pārvaldes

Ilūkstes  novadā  no  2003.gada  darbojas  trīs  pagastu  pārvaldes  –Bebrenes  pagasta  pārvalde, 

Pilskalnes pagasta pārvalde un Šēderes pagasta pārvalde.

Apvienojoties tiek plānots izveidot vēl trīs teritoriālo vienību pārvaldes – Subates pilsētas ar 

lauku teritoriju pārvaldi, Dvietes pagasta pārvaldi un Eglaines pagasta pārvaldi.

Pārvaldes izveido un vadītājus ieceļ novada dome. Pārvaldes darbojas kā novada pašvaldības 

iestādes saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu.

Pārvaldēs iedzīvotāji varēs:

• Saņemt izziņas un iegūt informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

• veikt valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, 

kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus 

• veikt  maksājumus  par  pašvaldības  sniegtajiem  komunālajiem  pakalpojumiem  un  citiem 

pakalpojumiem;

• saņemt pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas;

• veikt  personu  dzīves  vietas  deklarāciju,  saņemt  nodokļu  algas  grāmatiņu  un  ierakstīt 

apgādājamos tajā;

• iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, un saņemt pašvaldības sagatavotas atbildes 

uz tiem;

• iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem;

• noteiktos laikos tikties ar pašvaldības amatpersonām;
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• apliecināt darījumus, kārtot mantojuma lietas.

 Pārvaldēm būs tiesības:

 Pieprasīt  un  saņemt  no  Domes,  tās  padotībā  esošajām  institūcijām  un  amatpersonām 

Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;

 izstrādāt  un  iesniegt  Domes  priekšsēdētājam  Domes  lēmumu  projektus  par  Domes  un 

Pārvaldes  darbības  jautājumiem,  sniegt  atzinumus  par  Domes  lēmumu  projektiem,  kas 

attiecas uz Pārvaldes darbību;

 iesniegt  Domei  priekšlikumus  par  Pārvaldes  darbības  nodrošināšanai  nepieciešamo 

finansējumu,  ierosinājumus  Pārvaldes  darba  uzlabošanai  un  pakalpojumu  kvalitātes 

paaugstināšanai;

• izmantot  pārvaldes  transportu  un  tehnisko  nodrošinājumu,  kā  arī  nodrošināt  ar 

autotransportu un tehnisko aprīkojumu novada domes speciālistus, kuru darba vieta saskaņā 

ar darba līgumu ir attiecīgā pilsētas vai pagasta pārvalde un darba pienākumos ietilpst 

Pārvaldē strādā darbinieki,

kas  tieši  pakļauti  pārvaldes  vadītājam (sekretāre,  kasiere,  nodokļu  inspektore,  komunālās  

nodaļas vadītājs ,autovadītājs, apkopēja u.c. darbinieki).

Šo  Darbinieku  kompetence  ir  noteikta  Pārvaldes  vadītāja  apstiprinātajos  amata  pienākumu 

aprakstos. Darbinieka atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā viņa amata pienākumus veic 

Pārvaldes vadītāja norīkots darbinieks

Pārvaldēs strādā darbinieki, kas nav tieši pakļauti pārvaldes vadītājam, bet kuru darba vieta, 

saskaņā ar domē noslēgto darba līgumu, ir Pārvalde, un darba pienākumos ietilpst pašvaldības 

pakalpojumu sniegšana attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem (sociālais darbinieks,  

nekustamo  īpašumu  speciālists,  bāriņtiesas  loceklis,  lauku  attīstības  speciālists,  sporta  

metodiķis u.c. darbinieki) 

Šo darbinieku kompetence ir noteikta Domes izpilddirektora apstiprinātajos amata pienākumu 

aprakstos. Darbinieka atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā viņa amata pienākumus veic 

Domes izpilddirektora norīkots darbinieks.

  Pārvalžu komunālās un labiekārtošanas nodaļas pienākumos ietilpst:

 ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem;

 atkritumu apsaimniekošanas organizēšana;

 vietējo ceļu (ielu) uzturēšana;
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 apdzīvoto vietu apgaismošanas nodrošināšana;

 teritorijas apzaļumošanas un uzkopšanas organizēšana;

 kapsētu uzkopšanas organizēšana.

Lai nodrošinātu operatīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pārvaldēm jābūt 

nodrošinātām ar mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošu biroja un datortehniku – ar telefonu, 

faksu,  mobilo  telefonu,  ar  kopējamo mašīnu,  ar  datoriem un  printeri,  skaneri,  nepieciešams 

interneta pieslēgums, un pārvaldes rīcībā jābūt vismaz vienai vieglajai automašīnai.

Izveidojot  novadu,  pagasta administrācijā  un attiecīgo teritoriālo vienībā esošo iestāžu rīcībā 

paliek  pirms  apvienošanās  esošās  pašvaldības  autotransports.  Taču  novada  izpilddirektors 

koordinē racionālu automašīnu izmantošanu visa novada vajadzībām.

2.4.   Budžetu apvienošana un gada pārskata sagatavošana  

Budžeta plānošana

Budžets ir līdzeklis vietējās politikas realizācijai ar finansiālām metodēm (skatīt pielikumu 

Nr.20). Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Likums “Par pašvaldību 

budžetiem” nosaka, ka: pašvaldību budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms 

tām  nepieciešams  ar  likumu  noteikto  funkciju,  uzdevumu  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Likums “Par pašvaldību budžetiem” ietver norādes par pašvaldību budžetiem, pašvaldībām 

apvienojoties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros: 

 Ja  pašvaldības  administratīvi  teritoriālās  reformas  ietvaros  saimnieciskā  gada  laikā 

apvienojas, tās apvieno savus saimnieciskā gada budžetus, pieņemot jaunu saimnieciskā 

gada budžetu. 

 Jaunizveidotās pašvaldības budžets tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, 

kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību apvienošanos.

 Ja saimnieciskā gada laikā pašvaldības apvienojas, jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi 

no  valsts  budžeta  (dotācijas  un  mērķdotācijas  atbilstoši  kārtējā  gada  valsts  budžeta 

likumam), dotācija  no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa  pārskaitījumi  un  citi  maksājumi,  kurus  veic  Valsts  kase,  tiek  pārskaitīti  kā 

apvienotajām pašvaldībām apstiprināto līdzekļu summa.
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 Jaunizveidotā pašvaldība pārņem visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistības.

Neskatoties  uz  to,  ka  novadam  ir  teritoriālas  vienības,  novada  pašvaldībai  ir  vienots 

budžets. Budžeta plānošanas mehānisms Ilūkstes novadā tiek paredzēts “no apakšas uz augšu”. 

Pašvaldības  iestādes  iesniedz  savu  finanšu  nepieciešamību  vietējā  pilsētas/pagasta 

administrācijā, kur informācija tiek apkopota un iesniegta Ilūkstes novada domes ekonomistam. 

Novada  domē,  ņemot  vērā  vietējo  pilsētas/pagasta  administrāciju  finanšu  nepieciešamību, 

novada domes iestāžu un administrācijas finanšu nepieciešamību, tiek sastādīts novada domes 

pašvaldības budžets. Tāpat novada pašvaldībai svarīgi būtu atdalīt operāciju jeb tekošo budžetu 

no investīciju budžeta un katru gadu paredzēt līdzekļus attīstībai. Novadā būs vienota politika, 

vienotas novada prioritātes un attiecīgi konsekventa pieeja līdzekļu sadalē attīstībai. 

Novada domes budžeta daļa, kas tiks paredzēta vietējām pilsētas/pagasta administrācijām, 

būs ieskaitīta attiecīgās administrācijas norēķinu kontā bankā.

Grāmatvedības uzskaite

Saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību”,  visas pašvaldību finansiālās darbības 

atbilstoši  Valsts  kases  norādījumiem  tiek  reģistrētas  oficiālajā  pašvaldību  finanšu  uzskaitē. 

Sastādāmie  pārskati  tiek  iesniegti  likumos,  Valsts  kases  instrukcijās  un  rīkojumos  noteiktajā 

kārtībā.  Pašvaldības  saskaņā  ar  Valsts  kases  rīkojumiem un instrukcijām iesniedz detalizētus 

pārskatus  un ziņojumus par  visu ieņēmumu,  izdevumu un aizņēmumu, arī  speciālo budžetu, 

apjomu. Finanšu uzskaitē uzskatāmi atspoguļojami visi  iestāžu saimnieciskie darījumi,  kā arī 

katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas iestāžu mantas stāvoklī. Grāmatvedību kārto tā, lai 

grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par 

iestādes finansiālo stāvokli bilances datumā, tās darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā 

laika posmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei

        Patreiz grāmatvedības uzskaitei pašvaldībās tiek izmantotas dažādas datorprogrammas. 

Ilūkstes novada pašvaldībā izmanto Microsoft Dynamics grāmatvedības datorprogrammu, kuru 

apkalpo SIA „Elva  Baltic”,  pārējās  pašvaldībās izmanto datorprogrammu „Logs”.  Ir  panākta 

vienošanās, ka notiks pakāpeniska pāreja uz vienādu datorprogrammu izmantošanu.

      Ilūkstes  novadā  grāmatvedības  uzskaite  būs  veikta  centralizēti  vai  daļēji  centralizēti. 

Grāmatvedības  pirmdokumentu  sagatavošanu,  savākšanu,  sistematizēšanu  un  iesniegšanu 

Ilūkstes novada domē centralizētai grāmatvedība uzskaitei veiks budžeta iestāžu darbinieki, kuru 

pienākumus un tiesības ir noteicis iestādes vadītājs un kuriem saistoši ir Ilūkstes novada domes 

centralizētās grāmatvedības darbu reglamentējoši dokumenti. Daļēji centralizētā grāmatvedības 

uzskaitē grāmatvedības darbinieki patstāvīgi veiks grāmatvedības uzskaiti iestādēs un iesniegs 
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pārskatus Ilūkstes novada domē centralizētajai grāmatvedībai pašvaldības konsolidēto pārskatu 

sagatavošanai,  saskaņā ar  spēkā  esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem, Domes 

priekšsēdētāja  un  Domes  izpilddirektora  rīkojumiem.  Ilūkstes  novadā  centralizētās 

grāmatvedības  organizāciju  un  kārtošanu  reglamentējošie  dokumenti  būs  saistoši  arī  tām 

iestādēm, kuras grāmatvedību kārtos patstāvīgi. Iestādes, kuras grāmatvedību kārtos patstāvīgi, 

izstrādās  iestādes  grāmatvedības  uzskaites  kārtošanu  reglamentējošus  dokumentus,  kurus 

apstiprinās iestādes vadītājs.

Beidzot vietējo pašvaldību darbību un izveidojot novadu,  jāveic inventarizācija. Katrai 

iepriekš  pastāvošai  pašvaldībai  tiks  sastādīts  pašvaldības  darbības  slēguma finanšu  pārskats. 

Finanšu  pārskati  ir  iestādes  finansiālā  stāvokļa  un  veikto  darījumu  strukturēts  finansiāls 

attēlojums.  Finanšu  pārskatu  mērķis  ir  nodrošināt  tādu  informāciju  par  iestādes  finansiālo 

stāvokli,  darbības  rezultātiem un  naudas  plūsmu,  kura  ir  noderīga  plašam  finanšu  pārskatu 

lietotāju lokam, lai pieņemtu un vērtētu lēmumus par līdzekļu sadalījumu. Vispārēja rakstura 

finanšu  pārskatu  mērķis  pašvaldībā  ir  sniegt  lēmumu pieņemšanai  lietderīgu  informāciju  un 

parādīt kā izlietoti iestādei uzticētie līdzekļi. Slēguma finanšu pārskats tiks sagatavots, pārbaudīts 

un  publicēts  saskaņā  ar  normatīvajos  aktos  paredzētajiem  gada  pārskata  sagatavošanas, 

pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem. Šie pārskati iesniedzami Valsts kasei kā 

attiecīgās  pašvaldības  gada  pārskats  ar  zvērināta  revidenta  atzinumu.  Ieteicams  revidentu 

pieaicināt  jau  visā  slēgšanas,  atvēršanas  un  reorganizācijas  procesā.  Pēc  slēgšanas 

inventarizācijas jāveic novada darbības sākšanas inventarizācija, kurā nosaka visas pašvaldības 

mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina debitoru un kreditoru prasījumu 

un saistību summas. Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. 

Novada  pašvaldības  darbības  sākumā,  pamatojoties  uz  inventarizācijas  datiem,  sastāda 

sākuma  bilanci,  uz  kuru  attiecas  tie  paši  noteikumi,  kuri  attiecas  uz  gada  pārskata  bilanci. 

Novada pašvaldība gada beigās iesniegs gada pārskatu par to periodu, cik tā attiecīgajā gadā 

darbojusies. Tā kā pašvaldībām jāsniedz Valsts kasei arī ikmēneša atskaites, slēguma un darbības 

sākuma bilanci  ieteicams veikt  uz mēneša pirmo datumu. Tādā veidā par iepriekšējo mēnesi 

atskaites sniegs atsevišķās pašvaldības, bet par jauno mēnesi – novads.
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3. PĀRSKATS PAR SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM

3.1. Sabiedriskās apspriešanas pasākumi

Lai  nodrošinātu  sabiedrības  līdzdalību  projekta  izstrādes  procesā,  apvienošanās  projekta 

sagatavošanas gaitā tika veikti sekojoši publicitātes pasākumi: 
24.tabula

Iedzīvotāju sapulces pašvaldībās uzsākot pašvaldību apvienošanas projekta izstrādi

Sapulces 

norises 

laiks

Pašvaldība
Apmeklētāju 

skaits
Priekšlikumi

13.03.
2008.

Subates pilsēta ar 
lauku teritoriju

80 • Saglabāt Subates pamatskolu.
• Nodrošināt iedzīvotājiem ērtāku sabiedriskā transporta 

kustību ar novada centru 
• Nodrošināt vairāk valsts iestāžu pakalpojumus novada 

centrā 
• Pārņemt un saglabāt SIA ”Subates sociālās aprūpes 

centru”
• Saglabāt esošos Subates pašvaldības pakalpojumus un 

iestādes 
• Saglabāt esošo Subates komunālo sistēmu 
• Vairāk veikt ceļu remontus
• Nesamazināt vēlēšanu iecirkņu un parastu vākšanas 

vietu skaitu

10.03.

2008.

Eglaines pagasts 150 • Veicināt aptiekas atvēršanu Eglaines ciemā
• Uzturēt dzīvojamo fondu labā stāvoklī ne tikai 

Eglaines ciemā, bet arī attālākos pagasta ciemos 
• Saglabāt iedzīvotājiem iespēju piedalīties lēmumu 

pieņemšanā par pagasta attīstības svarīgākajiem 
jautājumiem 

14.03.

2008.

Dvietes pagasts 60 • Saglabāt Dvietes pamatskolu 
• Nesamazināt Dvietes pašvaldības pakalpojumu 

kvalitāti un infrastruktūras attīstību 
• Nodrošināt iedzīvotājiem piemērotāku sabiedriskā 

transporta kustību ar novada centru un Daugavpili, 
piesaistot šiem mērķiem paredzētās valsts dotācijas 

• Uzsākt vienotu labiekārtošanas un apzaļumošanas 
darbu koordinēšanu novadā, šajos darbos vairāk 
iesaistīt bezdarbniekus.

•  Izveidot darba grupu, kas izpētītu novada 
komunālo saimniecību attīstības iespējas un tālāko 
tarifu politiku 

• Nodibināt novadā savu skolu pārvaldi 

290
Publikācijas par pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes gaitu
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Datums Preses izdevums Publikācijas nosaukums
2007.gada septembris “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.6 “Par Ilūkstes novadu šodien”
2007.gada novembris “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.7 “Ilūkstes novads paplašināsies”
2007.gada decembris “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.8 “Ko nolēma deputāti kārtējās 

domes sēdēs”
2008.gada februāris “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.2 “Top paplašinātais Ilūkstes 

novads”
“Iepazīsimies – Dvietes pagasts 
šodien”

2008.gada marts “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.3 “Iepazīsimies – Eglaines 
pagasts”

2008.gada 22.marts “Latgales Laiks”, nr.23 (1858) “Dvietieši uzliek augstu prasību 
latiņu”

2008.gada aprīlis “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.4 “Subate – mazpilsēta Latvijas 
pierobežā. Iepazīsimies!” 
“Tikšanās ar iedzīvotājiem” 

2008.gada maijs “Ilūkstes Novada Vēstis”, Nr.5 “Ilūkstes novadu veidojošo 
vietējo pašvaldību pieteikumu 
saraksts valsts dotācijas 
saņemšanai infrastruktūras 
attīstībai”

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi pašvaldībās

Projektā iesaistīto pašvaldību iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar 
apvienošanās projekta pirmo redakciju pašvaldību mājas lapās, pašvaldību bibliotekās, 
pašvaldību administrācijas ēkās, skolās u.c.).

Visu projektā iesaistīto pašvaldību deputātiem drukātā veidā tika sagatavots un izsniegts 
apvienošanās projekta pirmās redakcijas un gala redakcijas viens eksemplārs.

Pašvaldībās atkārtoti tika rīkotas iedzīvotāju sapulces, kuru laikā tika reprezentēta 
apvienošanās projekta 1.redakcija un iedzīvotājiem atkārtoti tika dota iespēja uzdot jautājumus, 
izteikt viedokli, diskutēt,  iesniegt priekšlikumus un labojumus par izstrādāto apvienošanās 
projektu.

Apvienošanās projekta pirmās redakcijas reprezentācija pašvaldībās:

Eglainē 2008.gada 27.jūnijā, piedalījās 25  iedzīvotāji ;

Dvietē 2008.gada 30.jūnijā , piedalījās 30 iedzīvotāji;

Subatē 2008.gada 3.jūlijā, piedalījās -42 iedzīvotāji. 

 Iedzīvotāju  sapulcēs  netika  iesniegti  būtiski  priekšlikumi  vai  labojumi  par  pašvaldību 

apvienošanās  projekta  1.redakciju.  Iedzīvotāji  (t.sk.  pašvaldību  deputāti  un  speciālisti)  pēc 

projekta  reprezentācijas  pārsvarā  lūdza  darba  grupai  sniegt  paskaidrojumus  attiecībā  uz 

atsevišķiem projektā iestrādātiem pasākumiem.

3.2. Sabiedriskās apspriešanas rezultātā veiktās izmaiņas projekta galīgajā redakcijā
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Ņemot vērā , ka publiskās apspriešanas laikā no 2.jūnija līdz 2.jūlijam pašvaldībās netika 

saņemts neviens būtisks labojums vai priekšlikums par projekta pirmo redakciju, tad 

apvienošanās projekta  galīgā redakcija tika sagatavota pamatojoties uz izstrādāto un publiski 

apspriesto  apvienošanās projekta 1.redakciju.

No 3.jūlija līdz 8.jūlijam projektā iesaistīto pašvaldību deputāti iepazinās ar projekta gala 

redakciju un domes/padomes sēdēs pieņēma lēmumus par apvienošanās projekta gala redakciju.

Pašvaldību lēmumi par apvienošanās projekta galīgās redakcijas apstiprināšanu

27.tabula

1. Ilūkstes novada dome 2008.gada 8.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 

351”Par Ilūkstes novada, Subates pilsētas ar laiku teritoriju, 

Dvietes un Eglaines pagastu apvienošanās projekta 

apstiprināšanu”

  (Lēmums pieņemts)
2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju 2008.gada 3.jūlija domes sēdes lēmums Nr.65”Par Ilūkstes 

novada, Subates pilsētas ar laiku teritoriju, Dvietes un 

Eglaines pagastu apvienošanās projekta apstiprināšanu”

  (Lēmums pieņemts)
3. Dvietes pagasts 2008.gada 4.jūlija padomes sēdes lēmums Nr.70  Par 

Ilūkstes novada, Subates pilsētas ar laiku teritoriju, Dvietes 

un Eglaines pagastu apvienošanās projekta apstiprināšanu”

  (Lēmums pieņemts)
4. Eglaines pagasts 2008.gada 4.jūlija padomes sēdes lēmums Nr.76”Par 

Ilūkstes novada, Subates pilsētas ar laiku teritoriju, Dvietes 

un Eglaines pagastu apvienošanās projekta apstiprināšanu”

  (Lēmums pieņemts)
Skatīt pielikumu Nr.15 uz 4 lapām

Pašvaldību  apvienošanās  projekts  ir  izstrādāts  saskaņā  ar  ATR  padomes  apstiprināto 

metodiku,  ņemot  vērā  sabiedriskās  apspriešanas  rezultātus  un  pamatojoties  uz  2006.gada 

25.aprīļa MK noteikumiem Nr.326 „Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās 

projektu”.
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4. nodaļa

PIELIKUMI
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